รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีและขอมูลทางการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสอบทานขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลของบริษัท
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส วนของผู ถือหุ นเฉพาะบริษั ท และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะบริษ ัท สํ า หรับ งวด
หกเดือ นสิ ้น สุด วัน ที ่ 30 มิถ ุน ายน 2561 และหมายเหตุ ป ระกอบข อ มู ล ทางการเงิ น ระหว างกาลแบบย อ
ที่นําเสนอในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินบาท ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงิน ระหวา งกาล สว นสํา นัก งานการตรวจเงิน แผนดินเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับ
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหั ส 2410
“การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาว
ประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บและวิ ธี ก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํ ากั ด กว า การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทําใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมด
ซึ่ ง อาจพบได จ ากการตรวจสอบ ดั ง นั้ น สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น จึ งไม แ สดงความเห็ น ต อ ข อ มู ล
ทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

2
ขอสรุป
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว
ไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญ
จากการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นายประวิทย ตันตราจินต)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561

3
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

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

6
7
8
9, 13.2
10
11

21

12
14.3
14.4
15
13.4
16, 20
17
18
19, 20

21
20, 22

หนวย : บาท

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

2,410,518,832
1,010,372,422
197,042
620,100,535
110,273,999
89,318,432
29,632,424
296,310,763
68,136,165

1,512,181,292
2,955,491,269
207,592
566,568,454
109,434,304
78,595,277
19,186,294
298,063,802
89,006,743

79,950,078,295
33,511,189,684
6,535,320
20,566,977,275
3,657,476,020
2,962,460,937
982,823,508
9,827,788,207
2,259,889,958

49,419,466,004
96,588,154,097
6,784,308
18,515,974,561
3,576,412,993
2,568,562,127
627,025,615
9,740,997,301
2,908,820,568

33,254,817
12,520,943
21,761,741
90,631,443
4,793,029,558

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

1,102,968,021
415,284,199
721,775,264
3,005,988,665
158,971,235,353

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

681,221
213,094,004
16,048,997
11,307
99,180,941
9,022,176,511
1,129,107,601
81,317,798
3,322,849,631
437,646,768
132,756,573

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

22,594,167
7,067,724,160
532,299,751
375,027
3,289,550,713
299,240,026,827
37,449,299,034
2,697,080,906
110,209,507,507
14,515,505,718
4,403,159,273

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

20,110,459
13,946,125
13,590,550
107,553,482
14,610,071,968
19,403,101,526

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

667,006,935
462,553,425
450,760,026
3,567,244,180
484,574,687,649
643,545,923,002

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

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

(นายสมพร วองวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

4
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สิ่งตอบแทนที่จะจายและคาดวาตองจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
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

23

21

23
23
24

21

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

98,447,452
10,393,149
721,458,867
432,399,405
19,574,598
323,688,786
92,147,452
497,846,546
40,917,506
40,295,042
2,277,168,803

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

3,265,223,865
344,711,289
23,928,745,881
14,341,467,604
649,233,939
10,735,839,664
3,056,269,817
16,512,158,953
1,357,117,695
1,336,478,721
75,527,247,428

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

1,530,000,599
655,464
885,904,451
126,701,507
2,552,147,743
260,683,807

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

50,745,783,597
21,739,883
29,382,939,858
4,202,343,862
84,647,507,437
8,646,143,046

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

40,572,735
50,319,828
5,446,986,134
7,724,154,937

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

1,345,682,623
1,668,966,060
180,661,106,366
256,188,353,794

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

3,969,985,400

3,969,985,400

150,683,762
3,439,036,612
1,154,687,532

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

3,969,985,400
105,417,619,764
38,231,753,921

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

15,048,319
431,231,212
6,517,802,492
(29,543,340)
11,678,946,589
19,403,101,526

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

396,998,540
16,900,000,000
212,145,055,531
10,296,156,052
387,357,569,208
643,545,923,002

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

5
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนวย : บาท

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

377,436,284
259,528,320
189,160
319,203,387
977,685
35,429,696
7,048,166,702
3,491,543
108,251,549
28,329,769

387,985,125
1,247,324,963
199,289
321,541,329
1,602,237
39,505,848
6,778,675,773
3,046,705
98,217,255
25,721,216

12,518,491,818
8,607,818,843
6,273,907
10,587,071,661
32,427,028
1,175,102,600
233,767,713,831
115,804,582
3,590,397,081
939,618,131

12,679,708,245
40,763,719,054
6,512,935
10,508,264,327
52,362,583
1,291,087,192
221,533,315,677
99,569,113
3,209,829,599
840,592,831

7,892,176
5,964,386
20,788,878
65,549,372
8,281,198,907

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

261,761,098
197,821,797
689,508,158
2,174,086,893
274,663,897,428

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

25,577,427
665,252,972
11,307
17,894,489
4,273,254,571
114,428,199
71,329,365
147,545,974
181,177,461

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

848,330,777
22,064,555,631
375,027
593,509,498
141,731,743,012
3,795,259,054
2,365,792,882
4,893,681,772
6,009,142,872

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

13,946,125
13,590,550
12,667,934
5,536,676,374
13,817,875,281

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

462,553,425
450,760,026
420,159,456
183,635,863,432
458,299,760,860

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8
9, 13.2
10
13.3
11

21

14.3
14.2
15
13.4
16, 20
17
18
19, 20

21

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

6
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

หนวย : บาท

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแลว)

41,370,261
1,110,819
721,458,867
220,224,727
8,616,931
232,255,629
92,055,094
491,548,209
9,786,508
14,945,944
1,833,372,989

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

1,372,134,295
36,842,723
23,928,745,881
7,304,230,041
285,799,193
7,703,260,962
3,053,206,556
16,303,260,948
324,590,732
495,714,589
60,807,785,920

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

343,400,469
655,464
87,601,335
117,020,462
1,472,659,485
260,372,266

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

11,389,620,291
21,739,883
2,905,488,009
3,881,237,080
48,843,941,358
8,635,810,133

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

2,708,654
22,321,815
2,306,739,950
4,140,112,939

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

89,838,371
740,351,347
76,508,026,472
137,315,812,392

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

3,969,985,400

3,969,985,400

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สิ่งตอบแทนที่จะจายและคาดวาตองจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
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

23

21

23
23
24

21

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

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

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

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

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

15,048,319
431,231,212
5,319,974,628
20,561,326
9,677,762,342
13,817,875,281

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

396,998,540
16,900,000,000
178,470,690,420
6,166,883,139
320,983,948,468
458,299,760,860

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

7
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

1,293,593,282
25,367,013

975,323,588
17,488,758

41,304,813,430
810,290,087

33,463,398,672
599,689,998

20,873,464
7,900,369
1,347,734,128

10,803,831
15,236,804
13,467,704
1,032,320,685

664,490,921
252,445,903
43,032,040,341

370,054,875
521,978,856
462,088,005
35,417,210,406

168,992,974
15,277,426
56,898,909
110,641,320
459,708,136

152,874,578
19,302,802
50,549,963
84,302,712
381,268,098

5,393,354,801
479,551,228
1,813,124,017
3,534,384,038
14,675,144,938

5,244,692,535
662,833,658
1,733,636,190
2,892,354,160
13,083,044,669

30,248,049
7,553,864
1,540,443
57,212,601
908,073,722

2,955,898
1,096,994
55,476,839
747,827,884

973,849,890
227,736,098
48,970,282
1,822,194,030
28,968,309,322

101,814,199
37,800,382
1,902,982,870
25,659,158,663

1,848,770
441,509,176
(328,480,261)
113,028,915

2,676,899
287,169,700
(67,303,990)
219,865,710

60,268,662
14,123,999,681
(10,533,721,876)
3,590,277,805

91,228,402
9,849,280,145
(2,313,719,502)
7,535,560,643

0.03

0.04

0.83

1.67

8
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

113,028,915

219,865,710

3,590,277,805

7,535,560,643

(1,816,895)
(79,388)
(1,361,551)
272,310
(3,136,866)
(6,122,390)

16,177,511
(112,227)
(1,216,022)
243,205
604,168
15,696,635

3,796,500,541
(2,771,739)
(46,002,727)
9,200,545
(100,873,618)
3,656,053,002

(41,360,689)
(3,480,909)
(41,932,076)
8,386,415
20,735,327
(57,651,932)

(6,122,390)
106,906,525

15,696,635
235,562,345

18,771,577,766
18,771,577,766
22,427,630,768
26,017,908,573

(4,839,429,332)
(4,839,429,332)
(4,897,081,264)
2,638,479,379

9
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

27

13.1

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

28

2561

2560

หนวย : บาท
2561

2560

2,454,470,630
48,385,573

2,015,415,137
30,748,122

77,923,299,079
1,535,251,693

69,996,536,619
1,065,628,571

40,846,740
18,620,304
2,562,323,247

14,365,807
28,109,529
3,288,508
30,018,453
2,121,945,556

1,293,857,414
590,575,873
81,342,984,059

496,371,346
974,239,654
116,995,687
1,042,932,196
73,692,704,073

310,098,823
18,024,903
112,718,339
214,588,952
867,646,396

294,789,855
20,647,438
91,784,905
175,802,415
801,094,998

9,841,255,425
566,067,930
3,575,375,321
6,814,329,816
27,541,358,307

10,225,018,164
707,577,637
3,182,372,017
6,105,781,677
27,829,719,278

5,185,733
51,180,183
3,174,383
114,258,719
1,696,876,431

2,116,842
112,350,307
1,498,586,760

179,632,981
1,612,698,441
100,417,793
3,621,087,906
53,852,223,920

73,506,541
3,899,712,831
52,023,688,145

3,947,198
869,394,014
(333,490,016)
535,903,998

4,838,270
628,197,066
(58,902,678)
569,294,388

126,040,360
27,616,800,499
(10,645,813,466)
16,970,987,033

166,816,581
21,835,832,509
(2,016,076,921)
19,819,755,588

0.13

0.13

4.07

4.68

10
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

535,903,998

569,294,388

16,970,987,033

19,819,755,588

(3,116,715)
(32,126)
4,373,646
(874,730)
(828,625)
(478,550)

21,094,076
(151,223)
(1,101,152)
220,231
2,219,386
22,281,318

1,065,045,878
(1,283,084)
136,040,281
(27,208,056)
(27,463,189)
1,145,131,830

(1,523,051,549)
(4,624,628)
(38,590,831)
7,718,166
77,526,678
(1,481,022,164)

(478,550)
535,425,448

(103,708)
(103,708)
22,177,610
591,471,998

4,604,490,447
4,604,490,447
5,749,622,277
22,720,609,310

(18,921,422,643)
(3,618,660)
(18,925,041,303)
(20,406,063,467)
(586,307,879)

11
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

648,613,349

497,813,292

20,719,484,986

17,077,232,405

8,856,859
15,717,400
29,862,089
24,780,112
1,342,446
729,172,255

6,981,645
24,266,935
26,825,345
53,196,760
609,083,977

282,884,718
500,128,548
960,942,586
790,905,771
42,920,755
23,297,267,364

239,152,363
831,755,069
920,105,801
1,832,746,181
20,900,991,819

49,277,913
11,862,205
57,358,231
81,076,669
188,795,317

52,433,605
802,481
46,910,802
62,226,698
169,446,383

1,573,295,509
371,439,099
1,829,806,318
2,589,935,624
6,030,326,418

1,799,620,308
27,337,003
1,608,692,277
2,134,655,295
5,813,434,321

1,540,443
26,853,630
416,764,408
312,407,847
(246,108,616)
66,299,231

8,174,805
1,096,994
36,034,190
377,125,958
231,958,019
(34,731,093)
197,226,926

48,970,282
857,342,084
13,301,115,334
9,996,152,030
(7,896,114,975)
2,100,037,055

280,741,230
37,800,382
1,235,930,003
12,938,210,819
7,962,781,000
(1,193,989,827)
6,768,791,173

0.02

0.04

0.50

1.48

12
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

66,299,231

197,226,926

2,100,037,055

6,768,791,173

(1,361,551)
272,310
(1,089,241)

(1,216,022)
243,205
(972,817)

(46,002,727)
9,200,545
(36,802,182)

(41,932,076)
8,386,415
(33,545,661)

(1,089,241)
65,209,990

(972,817)
196,254,109

18,771,577,766
18,771,577,766
18,734,775,584
20,834,812,639

(4,839,429,332)
(4,839,429,332)
(4,872,974,993)
1,895,816,180

13
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

27

13.1

28

2561

2560

หนวย : บาท
2561

2560

1,275,299,025

1,015,187,362

40,491,618,520

35,246,853,979

9,770,404
26,594,004
53,567,391
1,342,446
1,366,573,270

2,565,245
46,832,757
52,013,550
53,196,760
1,169,795,674

308,059,265
842,665,398
1,699,055,684
42,920,755
43,384,319,622

85,192,324
1,624,693,708
1,804,333,312
1,832,746,181
40,593,819,504

96,832,295
11,875,234
117,099,311
159,412,378
373,319,690

96,365,636
1,021,103
91,774,454
126,898,527
342,491,672

3,073,511,063
371,846,441
3,716,868,622
5,061,458,003
11,852,116,757

3,340,883,406
35,023,092
3,184,162,653
4,405,860,474
11,890,061,519

1,862,775
3,174,383
56,249,624
819,825,690
546,747,580
(228,769,936)
317,977,644

25,231,512
2,116,842
71,343,760
757,243,506
412,552,168
120,599
412,672,767

49,712,854
100,417,793
1,784,207,134
26,010,138,667
17,374,180,955
(7,319,672,176)
10,054,508,779

881,754,575
73,506,541
2,475,438,708
26,286,690,968
14,307,128,536
33,100,225
14,340,228,761

0.08

0.09

2.48

3.30

14
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
รวมรายการที่จะไมไดรบั การจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2561

2560

317,977,644

412,672,767

10,054,508,779

14,340,228,761

4,373,646
(874,730)
3,498,916

(1,101,152)
220,231
(880,921)

136,040,281
(27,208,056)
108,832,225

(38,590,831)
7,718,166
(30,872,665)

3,498,916
321,476,560

(880,921)
411,791,846

4,604,490,447
4,604,490,447
4,713,322,672
14,767,831,451

(18,921,422,643)
(18,921,422,643)
(18,952,295,308)
(4,612,066,547)

15
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
สวนแบงกําไร
การปองกัน เครื่องมือปองกัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคประกอบ
เงินลงทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ในบริษัทรวม
อื่นของสวนของ
เผื่อขาย
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
และการรวมคา
ผูถือหุน

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

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(32,909,196)
(3,647,823)
(281,509,611)
569,294,388
(103,708)
6,546,918,347

21,094,076
(81,604,758)

(151,223)
(747,393)

(1,101,152)
6,756,636

220,231
(1,351,327)

2,219,386
1,794,907

22,281,318
(75,151,935)

(32,909,196)
(3,647,823)
(281,509,611)
569,294,388
22,177,610
11,659,869,257

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

30

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
สวนแบงกําไร
การปองกัน เครื่องมือปองกัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคประกอบ
เงินลงทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ในบริษัทรวม
อื่นของสวนของ
เผื่อขาย
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
และการรวมคา
ผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

1,154,811,834

15,048,319

431,231,212

6,354,905,664

(49,172,853)

(567,987)

21,328,012

(4,265,602)

3,613,640

(29,064,790)

11,516,652,613

150,683,762

3,439,036,612

(124,302)
1,154,687,532

15,048,319

431,231,212

(28,904,734)
3,420,446
(347,522,882)
535,903,998
6,517,802,492

(3,116,715)
(52,289,568)

(32,126)
(600,113)

4,373,646
25,701,658

(874,730)
(5,140,332)

(828,625)
2,785,015

(478,550)
(29,543,340)

(28,904,734)
3,420,446
(124,302)
(347,522,882)
535,903,998
(478,550)
11,678,946,589

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

16
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)

156,570,483
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : บาท

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
สวนแบงกําไร
การปองกัน เครื่องมือปองกัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคประกอบ
เงินลงทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ในบริษัทรวม
อื่นของสวนของ
เผื่อขาย
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
และการรวมคา
ผูถือหุน

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

396,998,540

16,900,000,000

(1,120,718,973)
(133,845,084)
(9,924,891,082)
19,819,755,588
(3,618,660)
213,408,521,435

(20,444,474,192)
18,576,208,826

(4,624,628)
(25,874,790)

(38,590,831)
325,802,685

7,718,166
(1,267,289)

77,526,678
61,660,592

(20,402,444,807)
18,936,530,024

(1,120,718,973)
(133,845,084)
(9,924,891,082)
19,819,755,588
(20,406,063,467)
396,218,159,611

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

กําไรสะสม

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

30

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
สวนแบงกําไร
การปองกัน เครื่องมือปองกัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมองคประกอบ
เงินลงทุน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ในบริษัทรวม
อื่นของสวนของ
เผื่อขาย
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
และการรวมคา
ผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

38,234,354,686

396,998,540

16,900,000,000

206,909,233,643

3,736,347,304

(19,592,357)

804,505,545

(97,007,861)

122,281,144

4,546,533,775

376,374,725,808

3,969,985,400

105,417,619,764

(2,600,765)
38,231,753,921

396,998,540

16,900,000,000

(928,829,863)
111,105,470
(10,917,440,752)
16,970,987,033
212,145,055,531

5,669,536,325
9,405,883,629

(1,283,084)
(20,875,441)

136,040,281
940,545,826

(27,208,056)
(124,215,917)

(27,463,189)
94,817,955

5,749,622,277
10,296,156,052

(928,829,863)
111,105,470
(2,600,765)
(10,917,440,752)
16,970,987,033
5,749,622,277
387,357,569,208

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

17
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
กําไรสะสม
ทุนที่ออก
และชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
รวมองคประกอบ
ความเสี่ยง
เครื่องมือปองกัน
อื่นของสวนของ
กระแสเงินสด
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ผูถือหุน

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

1,152,102,940

15,048,319

431,231,212

(32,909,196)
(3,647,823)
(281,509,611)
412,672,767
5,161,911,256

(1,101,152)
6,756,636

220,231
(1,351,327)

(880,921)
5,405,309

(32,909,196)
(3,647,823)
(281,509,611)
412,672,767
(880,921)
10,355,419,410

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

30

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
สํารอง
ที่มีลักษณะคลายทุน ตามกฎหมาย

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
รวมองคประกอบ
ความเสี่ยง
เครื่องมือปองกัน
อื่นของสวนของ
กระแสเงินสด
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ผูถือหุน

รวม
สวนของผูถือหุน

150,683,762

3,439,036,612

301,226,483

15,048,319

431,231,212

5,356,440,194

21,328,012

(4,265,602)

17,062,410

9,710,728,992

150,683,762

3,439,036,612

301,226,483

15,048,319

431,231,212

(8,759,044)
1,838,716
(347,522,882)
317,977,644
5,319,974,628

4,373,646
25,701,658

(874,730)
(5,140,332)

3,498,916
20,561,326

(8,759,044)
1,838,716
(347,522,882)
317,977,644
3,498,916
9,677,762,342

18
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท
กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

3,969,985,400

105,417,619,764

37,188,504,448

สํารอง
ตามกฎหมาย

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
การปองกัน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
รวมองคประกอบ
ความเสี่ยง
เครื่องมือปองกัน
อื่นของสวนของ
กระแสเงินสด
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ผูถือหุน

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา
งบการเงิน

รวม
สวนของผูถือหุน

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

396,998,540

16,900,000,000

(1,120,718,973)
(133,845,084)
(9,924,891,082)
14,340,228,761
173,208,872,925

(18,921,422,643)
14,595,126,690

(38,590,831)
278,912,110

7,718,166
(64,807,471)

(18,952,295,308)
14,809,231,329

(1,120,718,973)
(133,845,084)
(9,924,891,082)
14,340,228,761
(18,952,295,308)
351,891,212,406
หนวย : บาท

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,969,985,400

105,417,619,764

9,661,771,205

3,969,985,400

105,417,619,764

9,661,771,205

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

สํารอง
ตามกฎหมาย

การแปลงคา
งบการเงิน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
รวมองคประกอบ
การปองกัน
ความเสี่ยง
เครื่องมือปองกัน
อื่นของสวนของ
กระแสเงินสด
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
ผูถือหุน

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

ยังไมไดจัดสรร

รวม
สวนของผูถือหุน

396,998,540

16,900,000,000

179,555,557,529

856,493,540

757,614,970

(160,548,043)

1,453,560,467

317,355,492,905

396,998,540

16,900,000,000

(281,533,134)
59,597,998
(10,917,440,752)
10,054,508,779
178,470,690,420

4,604,490,447
5,460,983,987

136,040,281
893,655,251

(27,208,056)
(187,756,099)

4,713,322,672
6,166,883,139

(281,533,134)
59,597,998
(10,917,440,752)
10,054,508,779
4,713,322,672
320,983,948,468

19
(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการลดมูลคา (การกลับรายการ) ของสินคาคงเหลือใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุน (กําไร) จากอนุพันธทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้จากการรวมทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

2561

2560

2561

2560

869,394,014

628,197,066

27,616,800,499

21,835,832,509

(3,947,198)
867,646,396

(4,838,270)
801,094,998

(126,040,360)
27,541,358,307

(166,816,581)
27,829,719,278

9,171,649
683,153
9,698,117
7,775,958
(2,104,960)
14,861,403
6,854,573
3,076,188
66,304,849
1,849,414,142

(2,429,684)
5,700,153
2,980,674
5,774,802
(2,107,012)
(150,364)
5,982,752
3,778,589
82,393,778
1,526,377,482

295,465,083
21,785,492
305,086,162
246,104,620
(66,771,966)
463,135,065
217,424,157
97,580,552
2,104,196,943
58,716,124,554

(90,501,620)
194,868,077
103,457,972
196,819,333
(73,115,446)
(6,363,551)
207,613,071
131,120,885
2,861,487,406
53,024,121,333

(55,718,440)
(929,063)
3,758,687
(4,981,802)
9,174,467
12,800,579
(23,214,084)
(1,400,420)
38,884
(12,046,506)

52,182,298
25,104,030
2,864,685
1,091,542
(35,001)
3,316,776
12,604,410
5,696,304
(62,927)
(370,527)

(1,767,459,053)
(29,471,051)
119,230,298
(158,029,033)
291,025,632
406,050,470
(736,379,960)
(44,423,074)
1,233,438
(382,130,323)

1,810,778,762
871,135,341
99,407,479
37,877,602
(1,214,583)
115,095,514
437,385,835
197,667,518
(2,183,617)
(12,857,667)

82,282,481
(5,151,957)
(104,091,649)
(21,907,620)
(43,106,939)
(1,325,167)

(95,742,518)
(9,006,533)
(55,317,563)
(4,440,727)
(29,968,103)
(5,316,582)

2,610,103,894
(163,426,571)
(3,301,918,166)
(694,937,288)
(1,367,406,365)
(42,035,955)

(3,322,362,651)
(312,535,868)
(1,919,575,623)
(154,097,728)
(1,039,923,631)
(184,490,782)
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(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินรวม
หนวย : บาท

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2561
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ
เงินสดจายลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการลงทุนในการรวมคา
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลจาย
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อสินทรัพยที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

2560

2561

2560

(72,140)
19,345,774
(460,184,810)
(606,729,725)
1,242,684,417

931,518
7,826,911
(392,938,144)
(481,580,151)
1,044,797,331

(2,288,374)
613,672,288
(14,597,641,520)
(19,246,230,713)
39,469,893,841

32,324,641
271,601,764
(13,635,352,830)
(16,711,320,524)
36,312,800,809

(881,974,522)
2,824,800,705
11,056,242
(579,729,376)
1,048,800
4,292,195
26,684,973
2,403,946
(599,913,964)
(3,777,803)
(43,580,065)
761,311,131

(1,715,296,688)
1,920,315,238
(117,725)
393,300
3,963,468
12,112,649
279,031
(497,787,308)
(1,681,212)
(6,970,383)
(284,789,630)

(27,977,342,190)
89,606,234,666
350,717,900
(18,389,745,659)
33,269,256
136,153,839
846,480,952
76,256,202
(19,030,026,219)
(119,836,666)
(1,382,414,542)
24,149,747,539

(59,522,537,904)
66,636,889,888
(4,085,182)
13,647,910
137,536,353
420,321,224
9,682,675
(17,273,725,352)
(58,339,775)
(241,879,376)
(9,882,489,539)

(80,292,006)
(575,000,000)
(68,903,914)
(28,904,734)
(1,226,264)
(2,395,365)
(347,522,882)
(1,104,245,165)
899,750,383
1,512,181,292
2,411,931,675
(1,412,843)
2,410,518,832
-

(66,287,617)
(32,909,196)
(281,509,611)
(380,706,424)
379,301,277
2,039,499,782
2,418,801,059
9,778,733
2,428,579,792
-

(2,546,963,514)
(18,239,723,898)
(2,185,718,878)
(916,894,573)
(38,898,651)
(75,984,033)
(11,023,863,340)
(35,028,046,887)
28,591,594,493
49,419,466,004
78,011,060,497
1,939,017,798
79,950,078,295
-

(2,300,247,683)
(1,141,982,535)
(9,768,669,516)
(13,210,899,734)
13,219,411,536
73,076,515,987
86,295,927,523
(3,769,489,525)
82,526,437,998
-

663,599,009

919,731,968

21,050,196,011

31,915,633,765
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(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
(กําไร) ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้จากการรวมทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

2561

2560

2561

2560

546,747,580

412,552,168

17,374,180,955

14,307,128,536

373,319,690
1,493,049
441,112
(159,104)
(27,160,350)
(1,342,446)
6,069,805
(123,748,748)
28,985,327
804,645,915

342,491,672
10
1,185,924
493,059
(159,103)
29,074,373
(53,196,760)
5,357,417
1,583,923
23,781,684
763,164,367

11,852,116,757
41,553,281
13,820,124
(5,046,966)
(866,511,893)
(42,920,755)
192,530,541
(3,925,466,081)
920,241,408
25,554,497,371

11,890,061,519
337
41,170,591
16,993,909
(5,521,056)
1,016,713,649
(1,832,746,181)
185,913,892
54,963,729
825,550,748
26,500,229,673

(12,871,659)
592,449
2,194,369
102,002
4,191,844
190,142
(38,047,146)
(292,308)

10,475,525
720,463
3,519,541
(294,323)
(3,135,372)
1,892,906
(2,204,520)
160,182

(408,305,219)
18,793,232
69,608,137
3,235,642
132,970,586
6,031,556
(1,206,903,364)
(9,272,366)

363,511,375
25,000,788
122,131,632
(10,213,299)
(108,800,587)
65,685,747
(76,499,083)
5,558,484

80,291,548
(567,800)
(41,062,468)
(24,401,832)
(37,922,884)
(1,302,773)

(56,567,688)
(273,542)
(35,083,830)
1,666,202
(29,948,892)
(4,543,820)

2,546,948,971
(18,011,331)
(1,302,553,181)
(774,056,845)
(1,202,961,630)
(41,325,620)

(1,962,956,253)
(9,492,170)
(1,217,444,541)
57,818,913
(1,039,256,969)
(157,675,165)
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(ยังไมไดตรวจสอบ
แตสอบทานแลว)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลจาย
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อสินทรัพยที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบตน
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

หนวย : บาท

2561

2560

2561

2560

9,506,060
(304,900,488)
(364,300,944)
440,344,971

3,851,315
(241,203,931)
(350,969,784)
412,194,583

301,544,197
(9,671,827,346)
(11,556,084,581)
13,998,412,790

133,644,530
(8,370,021,490)
(12,179,008,088)
14,321,221,585

(200,465,506)
1,185,969,486
(149,954,194)
7,438,539
(340,520)
(564,113,566)
(7,325,274)
1,342,446
10,142,817
9,466,312
(271,166,552)
(3,213,479)
(2,238,116)
15,542,393

(719,296,688)
1,440,315,238
(986,849,977)
(270,082)
(1,125,067)
52,746,219
9,077,521
5,915,490
(216,694,172)
(1,395,778)
(1,695,337)
(419,272,633)

(6,359,018,235)
37,620,445,181
(4,756,735,804)
235,959,827
(10,801,741)
(17,894,392,494)
(232,366,909)
42,584,055
321,742,928
300,283,358
(8,601,744,423)
(101,935,607)
(70,995,845)
493,024,291

(24,960,325,922)
49,980,402,186
(34,244,696,872)
(9,372,113)
(39,040,986)
1,830,347,382
314,999,197
205,273,506
(7,519,507,920)
(48,434,923)
(58,829,901)
(14,549,186,366)

(80,292,006)
(29,235,526)
(8,759,044)
(2,395,365)
(347,522,882)
(468,204,823)
(12,317,459)
387,985,125
375,667,666
1,768,618
377,436,284
-

(41,659,821)
(32,909,196)
(281,509,611)
(356,078,628)
(363,156,678)
1,227,500,948
864,344,270
(1,030,614)
863,313,656
-

(2,546,963,514)
(927,387,654)
(277,847,903)
(75,984,033)
(11,023,863,340)
(14,852,046,444)
(360,609,363)
12,679,708,245
12,319,098,882
199,392,936
12,518,491,818
-

(1,445,638,145)
(1,141,982,535)
(9,768,669,516)
(12,356,290,196)
(12,584,254,977)
43,982,104,344
31,397,849,367
(2,061,279,108)
29,336,570,259
-

574,025,527
18,004

396,192,291
10,706,065
-

18,208,812,394
571,097

13,748,275,062
371,511,317
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษั ท ปตท.สํารวจและผลิ ตป โตรเลีย ม จํากัด (มหาชน) (บริษั ท ) เป น บริษั ท ที่จ ดทะเบี ยนในประเทศไทยและเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 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 ง ภายในประเทศไทยและต า งประเทศ ธุ รกิ จ ท อ ขนส ง ก า ซในต า งประเทศ และการลงทุ น ใน
ธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ

2.

เกณฑการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล
ขอมู ลทางการเงินระหวางกาลนี้ จัดทําขึ้นเพื่ อให ขอมู ลเพิ่ มเติมจากงบการเงินประจําป ที่ เสนอครั้งลาสุ ด ดั งนั้ นขอมู ล
ทางการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอ
ซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชีลาสุด
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อก
ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 รวมถึ ง การตี ค วามและแนวปฎิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต
พระราชบั ญ ญั ติ วิชาชีพ บัญ ชี และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ยวาดวย
การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ขอมูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล
จัดทําเปนแบบยอเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหวางกาล และได
เพิ่มหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency)
และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กรมพั ฒ นาธุรกิ จการคากํา หนดให กิจ การตองนํ า เสนองบการเงิน ในสกุลเงิน บาท กลุ มบริษั ท จึงนํ าเสนองบการเงิน
ในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา
ขององคประกอบของขอมูลทางการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
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ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญ ชีที่ใชในการจัดทํ าขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับ นโยบายการบัญ ชีที่ใชใน
การจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเวนนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง จะบันทึกแยกแสดงตราสารอนุพันธแฝงออกจากตราสารการเงินหลัก
เมื่อเขาเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตามบริษัทสามารถเลือกแสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่
มีอนุพันธแฝงนั้นเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
จะรับรูผานงบกําไรหรือขาดทุน หากอนุพันธแฝงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ

4.

มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม
มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


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)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (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
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
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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)
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)

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
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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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)

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 2 9 (ป รั บ ป รุ ง 2 5 6 0 ) เรื่ อ งก ารราย งาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 14 เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
(ปรับปรุง 2560)
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 ริ ห ารของกลุ มบริ ษั ท ได ป ระเมิ นและเห็ น ว าการนํ ามาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตนมาใช
ปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่ไดนําเสนอ



มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 เรื่อง รายได จากสั ญ ญาที่ ทํ ากั บลู กค า ใช แทนมาตรฐานการบั ญ ชี
และการตีความมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรับ ปรุ ง
2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช
เปนครั้งแรก
5.

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัท และ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท ไดลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเขาซื้อ
สัดสวนการลงทุนรอยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งไดแก แปลง บี 15 แปลง บี 16 และแปลง บี 17 จาก Shell
Integrated Gas Thailand Pte. Limited และแปลง จี 12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited ตามลําดับ
โดยการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนดังกลาวเสร็จสิ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนใน แปลง บี 15
แปลง บี 16 และแปลง บี 17 ของโครงการบงกช และแปลง จี 12/48 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 44.4445 เปนรอยละ 66.6667
โดยกลุมบริษัทยังคงเปนผูดําเนินการของโครงการภายหลังการซื้อสัดสวน และถือเปนการลงทุนในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน
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รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา ณ วันที่ซื้อ และคาความนิยมที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิต
ปโตรเลียม
สินทรัพยสุทธิ
บวก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลกระทบ
ในทางบัญชี
คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

0.50
0.42
0.44
14.57
0.48
1,317.90
0.18
0.02
(6.38)
(15.88)
(2.10)
(243.47)

16.33
13.84
14.36
479.38
15.73
43,343.98
5.79
0.71
(209.72)
(522.19)
(69.15)
(8,007.39)

(125.42)
941.26

(4,124.79)
30,956.88

25.44
114.73
1,081.43

836.77
3,773.17
35,566.82
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
มูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิต
ปโตรเลียม
สินทรัพยสุทธิ
บวก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลกระทบ
ในทางบัญชี
คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

มูลคายุติธรรม

0.22
0.42
0.44
14.23
0.44
1,292.74
0.17
0.02
(5.98)
(13.74)
(1.99)
(241.74)

7.17
13.80
14.36
467.88
14.62
42,516.64
5.45
0.71
(196.58)
(451.83)
(65.52)
(7,950.36)

(125.42)
919.81

(4,124.80)
30,251.54

24.95
114.43
1,059.19

820.44
3,763.39
34,835.37

ค า ความนิ ย มที่ เกิ ด ขึ้ น จํ า นวน 114.73 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (3,773.17 ล า นบาท) เกิ ด จากผลประโยชน
ที่กลุมบริษัทจะไดรับจากการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนเพิ่มในโครงการซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกลุมบริษัทในการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตในอนาคต และสามารถนําไปใชประโยชนทางภาษีได
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให ณ วันที่ซื้อจํานวน 1,081.43 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (35,566.82
ลา นบาท) ประกอบด ว ยเงิน สดจ าย ณ วัน ที่ ซื้ อ จํา นวน 580.23 ล านดอลลารส หรัฐ อเมริก า (19,082.86 ล า นบาท)
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจํานวน 399.29 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (13,132.17 ลานบาท) และสิ่งตอบแทนที่
คาดวาตองจายหากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจํานวน 101.91 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (3,351.79 ลานบาท)
ซึ่งมู ลค ายุติ ธรรมดังกล าวประมาณโดยใชวิธีรายได โดยอางอิงจากอั ตราคิ ด ลดรอ ยละ 3.4 และขอ สมมติเกี่ยวกั บ
ความนาจะเปน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3 โดยมูลคาของสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย (ไมคิดลดมูลคา) มีจํานวน
ไมเกิน 138 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กลุมบริษัทคาดวาการชําระเงินทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในกลางป 2562

30
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตราสารหนี้
- บัตรเงินฝาก
- กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

579.76

700.04

19,228.95

22,877.97

1,572.03
184.86
23.86
50.01
2,410.52

518.29
213.14
80.71
1,512.18

52,139.94
6,131.15
791.50
1,658.54
79,950.08

16,938.01
6,965.71
2,637.78
49,419.47

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- บัตรเงินฝาก
- กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2560

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

27.90

37.28

925.43

1,218.08

275.67
23.86
50.01
377.44

270.00
80.71
387.99

9,143.02
791.50
1,658.54
12,518.49

8,823.85
2,637.78
12,679.71

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 0.00 – 2.10 ตอป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.50 ตอป)
เงิน ฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับงวดหกเดื อนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีอั ตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ
0.87 – 6.03 ตอป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.20 – 12.09 ตอป)
ตราสารหนี้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.00 – 1.34 ตอป (ในระหวาง
ป 2560 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.00 – 1.51 ตอป)
บัตรเงินฝากสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน 2561 มีอัต ราดอกเบี้ย ระหวา งรอ ยละ 1.98 – 2.74 ตอ ป
(ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.17 ตอป)

31
7.

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561
เงินฝากประจํา
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

961.31
49.06

2,502.87
452.62
-

31,883.92
1,627.27

81,796.02
14,792.13
-

1,010.37

2,955.49

33,511.19

96,588.15

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561
เงินฝากประจํา
บัตรเงินฝาก
ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

210.47
49.06

794.70
452.62
-

6,980.55
1,627.27

25,971.59
14,792.13
-

259.53

1,247.32

8,607.82

40,763.72

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุตั้งแตวันฝากจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน สําหรับงวด
หกเดื อนสิ้นสุ ดวั นที่ 30 มิ ถุ นายน 2561 มีอ ัต ราดอกเบี ้ย ระหวา งรอ ยละ 1.64 – 2.85 ต อ ป (ในระหวางป 2560 :
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.90 – 2.30 ตอป)
บัตรเงินฝากมีอายุตั้งแตวันซื้อจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุน ายน 2561 มีอัต ราดอกเบี้ย ระหวา งรอ ยละ 1.87 – 2.03 ตอ ป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 1.87 – 2.03 ตอป)
เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง) อายุไมเกิน 12 เดือนที่จะถือจนครบกําหนด เปนสินทรัพยทางการเงิน
ที่มีอนุพันธแฝง โดยกลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้นี้เปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคา
ยุติ ธรรม เนื่ องจากอนุ พั นธแฝงนั้ นสามารถเปลี่ ยนแปลงกระแสเงินสดจากตราสารหลั กอยางมี สาระสํ าคั ญ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนระยะสั้น
ในตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง) สําหรับงวดหกเดือน มีดังนี้
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลงทุนเพิ่มขึ้น

50.00

1,586.06

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม

(0.94)
49.06

(29.94)
71.15
1,627.27

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

50.00
(0.94)
-

1,586.06
(29.94)
71.15

49.06

1,627.27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
8.

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับงวดหกเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอมูลทางการเงินรวม

0.21

6.78

(0.01)
0.004
0.20

(0.47)
0.12
0.11
6.54

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

0.20
(0.01)
0.003
-

6.51
(0.45)
0.11
0.10

0.19

6.27

33
9.

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
ลูกหนี้คากาซธรรมชาติที่ยังไมไดสงมอบ
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
ลูกหนี้คากาซธรรมชาติที่ยังไมไดสงมอบ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

601.42
18.68

541.66
24.91
-

19,947.28
619.70

17,701.80
814.17
-

620.10

566.57

20,566.98

18,515.97

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

318.70
0.50

296.63
24.91
-

10,570.53
16.54

9,694.09
814.17
-

319.20

321.54

10,587.07

10,508.26

ลูกหนี้บริษัทใหญ สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

597.23

538.30

19,808.35

17,592.25

0.002
19.58
3.29

28.27

0.08
649.29
109.26

923.72

620.10

566.57

20,566.98

18,515.97
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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

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

315.40

294.18

10,460.81

9,614.04

0.002
1.39
2.41

27.36

0.08
46.13
80.05

894.22

319.20

321.54

10,587.07

10,508.26

1

กลุมบริษัทไดมีการติดตามลูกหนี้บริษัทใหญที่เกินกําหนดชําระดังกลาว และคาดวาจะไดรับชําระคืนภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

10.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Binh Son Refining & Petrochemical Co.,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.
Repsol Trading Singapore PTE LTD.
PV Oil Singapore Pte Ltd.
SembCorp Gas Pte Ltd.
Star Petroleum Refining Plc.
Vietnam National Oil and Gas Group
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
10.69
7.78
354.68
254.38
32.22
31.98
1,068.56
1,045.26
5.10
166.78
1.73
2.86
57.46
93.55
25.83
11.78
856.64
384.85
5.06
6.83
167.93
223.14
11.28
3.80
12.38
6.24
0.51
0.32
0.21

14.14
3.40
17.23
6.79
0.51
0.73
0.30

374.11
126.16
410.75
206.81
16.88
10.64
6.86

462.17
111.22
563.05
221.92
16.70
23.68
9.71

110.27

109.43

3,657.48

3,576.41
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Plc.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
0.85
1.35
28.05
44.01
0.08
0.18
2.66
5.92
0.07
1.72
2.43
0.05
1.60
32.43
52.36
0.98

ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
96.70
109.26
3,207.11
3,570.66
13.40
0.17
110.27

0.17
109.43

444.53
5.84
3,657.48

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

5.75
3,576.41
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
0.98
1.60
32.43
52.36
0.98

1.60

32.43

52.36

กลุม บริษัท ไดมีก ารติด ตามลูก หนี้ก ารคา ที่เกิน กํา หนดชํา ระดังกลา ว และคาดวา จะไดรับ ชํา ระคืน ภายใน 12 เดือ น
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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11.

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

38.93
(9.30)

19.31
(0.12)

1,291.28
(308.46)

631.23
(4.20)

29.63

19.19

982.82

627.03

สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

3.49
-

3.05
-

115.80
-

99.57
-

3.49

3.05

115.80

99.57

สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม
12.

หนวย : ลานบาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขาย สําหรับงวดหกเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

0.71
(0.03)
-

23.31
(1.28)
0.56

0.68

22.59
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13.

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
13.1 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือน สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2560
2561

ขอมูลทางการเงินรวม
2561
2560

2,092.65

1,769.36

66,442.50

61,450.20

19.55

19.60

620.09

680.29

0.30

0.28

9.62

9.68

15.76

15.97

499.88

554.05

32.29

-

1,025.58

-

1.55

-

49.07

-

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.99

0.66

31.54

22.76

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

2.18

1.46

68.88

50.75

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจากราคาตลาดโลก)
ดอกเบี้ยรับ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2560

2561

2561

2560

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

1,268.77

1,009.40

40,284.54

35,045.72

12.72

13.08

403.51

453.86

0.33

28.46

10.37

987.58

0.16

0.16

5.13

5.62

15.42

15.34

489.28

532.46

คาตอบแทนคณะกรรมการ

0.99

0.66

31.54

22.76

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

2.18

1.46

68.88

50.75

ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริการและการจัดการ
คาเชาและคาบริการ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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13.2

ลูกหนี้กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
ลูกหนี้บริษัทใหญ

620.10

566.57

20,566.98

18,515.97

11.28

14.14

374.11

462.17

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
ลูกหนี้บริษัทใหญ
13.3

319.20

321.54

10,587.07

10,508.26

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ผูกู

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม

7,048.17

6,778.68

233,767.71

221,533.32

7,048.17

6,778.68

233,767.71

221,533.32

13.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

17.49

17.75

580.00

580.00

81.69

92.75

2,709.55

3,031.15

99.18

110.50

3,289.55

3,611.15

กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
PTTGL Investment Limited
รวม
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ผูกู

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด

31 ธ.ค. 2560

0.40

7.21

13.51

235.59

17.49

17.75

580.00

580.00

17.89

24.96

593.51

815.59

บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ที่อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.19 – 3.47 ตอป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.40 –
2.61 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืนเปนคราว ๆ
บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษั ทรวม โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป)
กลุ ม บริษั ท ให กู ยื ม เงิ น แก กิ จ การที่ เกี่ ย วข อ งกั น โดยมี ด อกเบี้ ย เงิน ให กู ยื ม สํ า หรับ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2561 ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.64 ตอป (ในระหวางป 2560 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับงวดหกเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

110.50
(11.06)
(0.26)
99.18

3,611.15
(350.72)
(8.25)
37.37
3,289.55

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

24.96
0.36
(7.44)
0.01
-

815.59
11.37
(235.96)
0.58
1.93

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

17.89

593.51
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14.

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
14.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากการรวมคา
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การลงทุนลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
231.37

ขอมูลทางการเงินรวม
7,561.23

3.95
(1.35)
(2.95)
(0.83)
(1.05)

126.04
(42.58)
(93.57)
(27.46)
(33.27)

229.14

109.63
7,600.02

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

682.78
8.05

22,313.89
255.35

690.83

343.65
22,912.89

14.2 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 HK Holding Limited (PTTEP HK)
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
ใหบริการ
สนับสนุนบุคลากร
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
ฮองกง
ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
บริหารจัดการ
ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100
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รายชื่อบริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
(ปตท.สผ.อีเอช) 1
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) 2
บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค) 3

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

ไทย
ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับ
ปโตรเลียม
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

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ

100
100

100
100

หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
หมูเกาะเคยแมน
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
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 Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 4
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 5
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) 6
PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
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รายชื่อบริษัทยอย

ประเทศที่
จดทะเบียน

PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 7
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

ฮองกง
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
แคนาดา
แคนาดา

Cove Energy Limited (Cove)

สหราช
อาณาจักร
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
สาธารณรัฐ
8
(CEMROL)
ไซปรัส
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
9
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)
1

เม็กซิโก

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ใหบริการจัดหา
100
100
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 32 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
2
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุมบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 32 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
3
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทไดจัดตั้งบริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทาง
การเงินระหวางกาล ขอ 32 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
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4

ถือหุนใน Hoang-Long Joint Operating Company รอยละ 28.5
ถือหุนใน Hoan-Vu Joint Operating Company รอยละ 25
6
เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เลิ ก บริ ษั ท จากนายทะเบี ย นเรี ย บร อ ยแล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 32 เรื่องเหตุการณในระหวางงวดบัญชี
7
เมื่ อ วัน ที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษั ท อนุมั ติใหจดทะเบี ย นเลิ ก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่ งขณะนี้ อ ยู ระหวาง
ดําเนินการปดบริษัท
8
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการปดบริษัท
9
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
5

เงินลงทุนในบริษทั ยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
PTTEP Offshore Investment Company Limited
PTTEP HK Holding Limited
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
516.38
516.38
17,126.99
16,875.89
0.08
0.01
2.56
0.21
99.79
99.79
3,309.78
3,261.26
0.005
0.005
0.17
0.16
8.96
1.70
297.00
55.57
0.07
0.07
2.45
2.42
39.24
39.24
1,301.58
1,282.49
24.03
0.72
657.20
22,064.56
21,478.00
665.25

14.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทรวม มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทรวม

1

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ

ไทย

ไทย

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ไทย

ไทย

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 2

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
(พีทีที จีแอล)

ไทย

ไทย

ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหบริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
ธุรกิจปโตรเลียม

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

1
2

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
50
50

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

20

20

50

50

50

50
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เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท รว มบั น ทึ ก โดยวิ ธี ส ว นได เสี ย สํ า หรั บ ข อ มู ล ทางการเงิ น รวม และวิ ธี ร าคาทุ น สํ า หรั บ ข อ มู ล
ทางการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

41.55
9.44

40.23
9.25

1,378.09

1,314.60

313.19

302.25

7.03
155.07
213.09

7.04
156.13
212.65

233.11
5,143.33
7,067.72

229.97
5,102.58
6,949.40

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

24.79

24.79

822.19

810.14

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

0.79

0.79

26.14

25.75

25.58

25.58

848.33

835.89

รวม
สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
213.09

ขอมูลทางการเงินรวม
7,067.72

2.62
(0.83)

83.95
(27.46)

1.79

56.49

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14.4 เงินลงทุนในการรวมคา
รายละเอียดการรวมคา มีดังตอไปนี้
รายชื่อการรวมคา

1

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
(Erawan 2) 2
1
2

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเทศที่
ประกอบกิจการ

ประเภทธุรกิจ

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

บาฮามาส

ไทย

ใหเชาเรือ FSO

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
13.11
13.11

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100
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เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับขอมูลทางการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

16.05
16.05

18.72
18.72

532.30
532.30

611.83
611.83

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
รวม
สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
16.05

ขอมูลทางการเงินรวม
532.30

1.33
1.33

42.09
42.09

14.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
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
ใหบริการ
การเดินทาง
ทางอากาศ
Groupement Bir Seba (GBRS)
สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
ประชาชน
ประชาชน
แอลจีเรีย
แอลจีเรีย

25.5

25.5

19.3178

19.3178

53.9496
25.0009

53.9496
25.0009

32

32

35

35
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สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน
Andaman Transportation Limited (ATL)
Natuna 2 B.V. (Natuna 2)
Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.
(MZ LNG1)

15.

ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
ประเทศที่
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
หมูเกาะเคยแมน สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
80
80
สหภาพเมียนมาร
เนเธอรแลนด
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
50
50
อินโดนีเซีย
สิงคโปร
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
8.5
8.5
โมซัมบิก

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
รวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
0.01
0.01
0.01
0.01

30 มิ.ย. 2561
0.38
0.38

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
รวม

31 ธ.ค. 2560
0.37
0.37
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

0.01
0.01

0.38
0.38

0.37
0.37

0.01
0.01
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16.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

ขอมูลทางการเงินรวม
ทอขนสงกาซ
อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

26,226.23

893.72

131.52

27,251.47

1,317.90

-

-

1,317.90

524.47

0.48

1.21

526.16

โอนเปลี่ยนประเภท

26.61

-

-

26.61

ลดลง

(4.43)

(1.65)

(3.78)

(9.86)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(0.30)

-

(0.03)

(0.33)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเสื่อมราคาสะสม

28,090.48

892.55

128.92

29,111.95

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(17,688.42)

(218.78)

(79.16)

(17,986.36)

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด

(856.07)

(14.67)

(4.52)

(875.26)

ลดลง

0.26

-

3.29

3.55

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

0.11

-

0.01

0.12

(18,544.12)

(233.45)

(80.38)

(18,857.95)

(1,225.49)

(5.25)

-

(1,230.74)

(1.08)

-

-

(1.08)

(1,226.57)

(5.25)

-

(1,231.82)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

7,312.32

669.69

52.36

8,034.37

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

8,319.79

653.85

48.54

9,022.18

การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนเปลี่ยนประเภท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 799.51 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 875.26 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

857,097.06

29,207.83

4,298.03

890,602.92

การซื้อธุรกิจ

43,343.98

-

-

43,343.98

เพิ่มขึ้น

16,636.67

15.20

38.66

16,690.53

844.13

-

-

844.13

(140.50)

(52.50)

(119.96)

(312.96)

13,900.16

432.88

59.31

14,392.35

931,681.50

29,603.41

4,276.04

965,560.95

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(578,073.68)

(7,150.05)

(2,586.86)

(587,810.59)

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด

(27,179.26)

(465.44)

(143.44)

(27,788.14)

8.29

-

104.28

112.57

(9,811.24)

(127.50)

(40.05)

(9,978.79)

(615,055.89)

(7,742.99)

(2,666.07)

(625,464.95)

(40,049.90)

(171.73)

-

(40,221.63)

(34.33)

-

-

(34.33)

(597.46)

(2.55)

-

(600.01)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(40,681.69)

(174.28)

-

(40,855.97)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

238,973.48

21,886.05

1,711.17

262,570.70

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

275,943.92

21,686.14

1,609.97

299,240.03

โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเสื่อมราคาสะสม

ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 27,762.08 ลานบาท
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 27,788.14 ลานบาท
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

อื่นๆ

รวม

ราคาทุน
11,643.57

90.42

11,733.99

1,292.74

-

1,292.74

เพิ่มขึ้น

213.04

1.16

214.20

ลดลง

(3.40)

(3.78)

(7.18)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเสื่อมราคาสะสม

13,145.95

87.80

13,233.75

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(8,537.83)
(364.11)

(58.49)
(3.35)

(8,596.32)
(367.46)

-

3.28

3.28

(8,901.94)

(58.56)

(8,960.50)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,105.74

31.93

3,137.67

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

4,244.01

29.24

4,273.25

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 337.33 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 367.46 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
อื่นๆ
และผลิตปโตรเลียม

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

380,522.68

2,955.12

383,477.80

42,516.64

-

42,516.64

เพิ่มขึ้น

6,757.89

36.87

6,794.76

ลดลง

(107.92)

(119.96)

(227.88)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

6,324.85

40.18

6,365.03

436,014.14

2,912.21

438,926.35

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(279,024.18)

(1,911.73)

(280,935.91)

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด

(11,560.19)

(106.22)

(11,666.41)

-

104.28

104.28

(4,668.05)

(28.52)

(4,696.57)

(295,252.42)

(1,942.19)

(297,194.61)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

101,498.50

1,043.39

102,541.89

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

140,761.72

970.02

141,731.74

การซื้อธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาเสื่อมราคาสะสม

ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 11,710.50 ลานบาท
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 11,666.41 ลานบาท
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17.

คาความนิยม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1,134.08
114.73
-

37,063.04
3,773.17
583.40

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

1,248.81

41,419.61

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(119.70)
-

(3,912.10)
(58.21)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(119.70)

(3,970.31)

1,014.38

33,150.94

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

1,129.11

37,449.30

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

-

-

114.43

3,763.39

-

31.87

114.43

3,795.26

-

-

114.43

3,795.26

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

52
18.

สินทรัพยไมมีตัวตน
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

166.86
0.18
3.77
(0.08)
(0.01)

5,453.17
5.79
119.84
(2.55)
86.21

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

170.72

5,662.46

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับงวด
ลดลง

(82.87)
(6.60)
0.06

(2,708.36)
(209.44)
1.94

0.01

(49.52)

(89.40)

(2,965.38)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

83.99

2,744.81

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

81.32

2,697.08

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

148.54
0.17
3.21

4,854.42
5.45
101.94

-

76.92

151.92

5,038.73

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(74.60)

(2,438.11)

คาตัดจําหนายสําหรับงวด

(5.99)

(189.94)

-

(44.89)

(80.59)

(2,672.94)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

73.94

2,416.31

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

71.33

2,365.79

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
คาตัดจําหนายสะสม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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19.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

5,098.22
43.58
(26.61)
(0.08)
(86.66)

166,614.27
1,382.41
(844.13)
(2.50)
(370.47)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

5,028.45

166,779.58

(1,791.24)
1.08
84.56
(1,705.60)

(58,539.28)
34.33
1,934.88
(56,570.07)

3,306.98

108,074.99

3,322.85

110,209.51

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

145.31
2.24
-

4,748.79
71.00
73.89

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

147.55

4,893.68

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

145.31

4,748.79

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

147.55

4,893.68

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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20.

รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทมีรายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาลตางประเทศ (Carried Cost) แสดงเปนรายการ
ภายใต สิ น ทรั พ ย เ พื่ อ การสํา รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม สิ น ทรั พ ย ที่ เ กิ ด จากการสํา รวจและประเมิ น ค า และ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน สําหรับ
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
ซาราวักเอสเค 417
ซาราวักเอสเค 438

ขอมูลทางการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยที่เกิดจาก
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
การสํารวจและ
หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ประเมินคา
2547 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
1.01
1.06
7.95
12.22
0.16
75.67
25.96
0.51
15.68
46.11
0.04
15.30
0.01
0.02
0.73
0.07
0.07
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
ซาราวักเอสเค 417
ซาราวักเอสเค 438

ขอมูลทางการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยที่เกิดจาก
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
การสํารวจและ
หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
ประเมินคา
2547 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
33.46
35.02
263.69
406.77
5.28
2,509.82
838.26
17.84
520.21
1,529.43
1.24
480.82
0.26
0.58
24.10
2.18
2.20
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
และประเมินคา
(ยอดสะสมตั้งแตป 2553 ถึง
30 มิถุนายน 2561)
0.16

75.67

25.96

หนวย : ลานบาท

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
และประเมินคา
(ยอดสะสมตั้งแตป 2553 ถึง
30 มิถุนายน 2561)
5.28
2,509.82
838.26
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21.

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

0.74
19.49
1.53
21.76

0.002
0.07
0.65
0.72

24.72
646.28
50.78
721.78

0.05
2.37
21.12
23.54

13.59
13.59

19.46
19.46

450.76
450.76

635.98
635.98

31.11
0.15
9.66
40.92

6.38
12.43
0.41
6.30
25.52

1,031.88
4.95
320.29
1,357.12

208.62
406.22
13.44
205.77
834.05

-

7.46
7.46

-

243.77
243.77

กลุ ม บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาประกั น ความเสี่ ย งราคาน้ํ า มั น สํ า หรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โตรเลี ย มของกลุ ม บริษั ท โดยใช ราคา
น้ํามันดิบเบรนทเปนราคาอางอิงสําหรับชวงเวลาเดือนกรกฎาคม 2561 – มิถุนายน 2562 จํานวน 11.65 ลานบารเรล
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

หนวย : ลานบาท

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

19.26

0.05

638.73

1.77

-

0.65

-

21.12

1.53

-

50.78

-

20.79

0.70

689.51

22.89

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

13.59

19.46

450.76

635.98

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

13.59

19.46

450.76

635.98

0.13

11.27

4.30

368.29

-

0.41

-

13.44

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

9.66

6.30

320.29

205.77

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

9.79

17.98

324.59

587.50

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

7.46

-

243.77

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

-

7.46

-

243.77

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

22.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ จํานวน 107.55 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (3,567.24 ลานบาท)
ไดรวมเงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมเบี้ยปรับจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,986.81
ลานบาท) ที่เกิดขึ้น ใน Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนิน งานรวมกันของกลุม บริษั ท ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลขอ 31 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหัวขอหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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23.

เงินกูยืมและหุนกู
เงินกูยืมและหุนกูมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

สวนของหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

721.29

399.71

23,923.13

13,062.90

0.17

-

5.62

-

721.46

399.71

23,928.75

13,062.90

1,530.00
0.66

1,938.72
568.73
-

50,745.78
21.74

63,359.16
18,586.64
-

1,530.66

2,507.45

50,767.52

81,945.80

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
สวนของหนี้สินหมุนเวียน
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมสวนของหนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

721.29
0.17
721.46

399.71
399.71

23,923.13
5.62
23,928.75

13,062.90
13,062.90

343.40
0.66

752.28
-

11,389.62
21.74

24,585.35
-

344.06

752.28

11,411.36

24,585.35
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู สําหรับงวดหกเดือน มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจายคืนหุนกู
การจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

2,907.16
(80.29)
(575.00)
6.65
(7.23)
-

95,008.70
(2,546.96)
(18,239.72)
215.41
(229.27)
460.75

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

2,251.29

74,668.91

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

1,151.99
(80.29)
0.21
(7.22)
-

37,648.25
(2,546.96)
6.82
(229.27)
433.91

1,064.69

35,312.75
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หุนกู
มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2
- หุนกู 5,000 ลานบาท 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

323.38
150.73
247.18

76.50
323.21
-

10,725.60
4,999.44
8,198.09

2,500.00
10,562.90
-

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 5,000 ลานบาท 3
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 4
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

4.80
3.91
5.692

4.873
3.976
5.815

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562
5 เมษายน 2564

699.41

152.97
250.82
699.31

23,197.57

4,999.13
8,197.07
22,853.99

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

343.40
487.19

348.49
487.13

11,389.62
16,158.59

11,389.15
15,919.82

2,251.29

2,338.43

74,668.91

76,422.06

รวมมูลคาตามบัญชี

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 2,500 ลา นบาท 1
- หุนกู 323.45 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2
- หุนกู 5,000 ล านบาท 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

323.38
150.73
247.18

76.50
323.21
-

10,725.60
4,999.44
8,198.09

2,500.00
10,562.90
-

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 5,000 ลานบาท 3
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 4

4.80
3.91

4.873
3.976

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

-

152.97
250.82

-

4,999.13
8,197.07

4.82

4.89

6 มิถุนายน 2572

343.40
1,064.69

348.49
1,151.99

11,389.62
35,312.75

11,389.15
37,648.25

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

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560
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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
ขอมูลทางการเงินรวม

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

LIBOR + 1.35
LIBOR + 1.35

2.562
2.567

30 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560
-

494.56
74.17
568.73

หนวย : ลานบาท
ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561

31 ธ.ค. 2560
-

16,162.55
2,424.09
18,586.64

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด (PTTEPO) ไดชําระคืน เงิน กูยืม ระยะยาวแบบไมมีห ลักประกันและไมดอ ยสิท ธิกอนกําหนดพรอมดอกเบี้ย
คงคางทั้งจํานวน
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24.

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
30 มิ.ย. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

119.25
7.45
126.70

115.83
7.94
123.77

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

3,955.27
247.07
4,202.34

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2561
งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

6.22
0.63
6.85

5.43
0.55
5.98

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
197.46
19.96
217.42

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2560
30 มิ.ย. 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

109.59
7.43
117.02

106.58
7.92
114.50

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

5.44
0.63
6.07

4.81
0.55
5.36

188.34
19.27
207.61
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560

3,634.82
246.42
3,881.24

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2561

3,785.58
259.42
4,045.00

3,483.27
258.75
3,742.02
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
172.59
19.94
192.53

166.66
19.25
185.91
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางงวดมีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอมูลทางการเงินรวม
115.83
4.24
1.98
(0.89)
(1.91)
119.25

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
3,785.58
134.56
62.90
(28.21)
(60.84)
61.28
3,955.27

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
106.58
3,483.27
3.61
114.43
1.83
58.16
(0.68)
(21.53)
(1.75)
(55.68)
56.17
3,634.82
109.59

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
4.24
3.70
1.73
1.98
6.22
5.43

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
134.56
128.28
62.90
60.06
197.46
188.34

ผลประโยชนระยะยาวอื่น

0.63

0.55

19.96

19.27

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

6.85

5.98

217.42

207.61
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ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
3.61
3.20
1.61
1.83

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2560
114.43
110.91
58.16
55.75

รวม

5.44

4.81

172.59

166.66

ผลประโยชนระยะยาวอื่น

0.63

0.55

19.94

19.25

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

6.07

5.36

192.53

185.91
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25.

มูลคายุติธรรม
25.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน้
- ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
สิ่งตอบแทนทีจ่ ะจายและคาดวาตองจายในอนาคตจากการซือ้ ธุรกิจ
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

30 มิ.ย. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

30 มิ.ย. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

-

49.06

-

49.06

-

1,627.27

-

1,627.27

0.20
0.68

-

-

0.20
0.68

6.54
22.59

-

-

6.54
22.59

-

0.74
19.49
15.12

-

0.74
19.49
15.12

-

24.72
646.28
501.54

-

24.72
646.28
501.54

0.88

84.41

-

85.29

29.13

2,799.81

-

2,828.94

-

-

497.85

497.85

-

-

16,512.16

16,512.16

-

31.11
0.15
9.66
40.92

497.85

31.11
0.15
9.66
538.77

-

1,031.88
4.95
320.29
1,357.12

16,512.16

1,031.88
4.95
320.29
17,869.28
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

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

-

0.002
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

-

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 : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน้
- ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
หนี้สินทางการเงิน
สิ่งตอบแทนที่จะจายและคาดวาตองจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิ.ย. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

30 มิ.ย. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.19

49.06
-

-

49.06
0.19

6.27

1,627.27
-

-

1,627.27
6.27

0.19

19.26
15.12
83.44

-

19.26
15.12
83.63

6.27

638.73
501.54
2,767.54

-

638.73
501.54
2,773.81

-

-

491.55

491.55

-

-

16,303.26

16,303.26

-

0.13
9.66
9.79

491.55

0.13
9.66
501.34

-

4.30
320.29
324.59

16,303.26

4.30
320.29
16,627.85
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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

0.20

0.05
0.65
19.46
20.16

-

0.05
0.65
19.46
20.36

6.51

1.77
21.12
635.98
658.87

-

1.77
21.12
635.98
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

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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25.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน มีดังนี้


สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน เปนสัญญาสิทธิใ นราคาน้ํา มั น (Option) โดยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
สั ญ ญา Option ประเมิ น จากคาธรรมเนียมสวนเพิ่ม (Premium) ซึ่งวิธีการคํานวณตองอาศัยตัวแปรตาง ๆ
เชน ระดับราคา Swap ในตลาด ระยะเวลาในการใชสิทธิ และความผันผวนของราคา



สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง



สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนาซึ่งไดมาจาก
เสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ย



สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา
ซึ่งได มาจากเสน อั ตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่ สั งเกตไดจ ากตลาดดอกเบี้ ย และอัต ราแลกเปลี่ย น
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพัน ธซึ่งมูลคายุติธรรม
อยูในระดับที่ 2
25.3 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลคารวมถึงขอสมมติสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3 ของสิ่งตอบแทนที่จะจายและคาด
วาตองจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล ขอ 5 เรื่อง
การซื้อธุรกิจ

72
25.4 มูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาว คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเงือ่ นไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

741.31
1,509.98

787.45
1,673.12
หนวย : ลานบาท

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
24,587.15
26,117.57
50,081.76
55,492.63
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
741.31
787.45
323.38
323.81
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

24,587.15
10,725.60

26,117.57
10,739.72
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

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
 เงินกูยืมระยะยาว
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาว
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

74
26.

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 กลุมบริษัทไดมีการปรับโครงสรางเงินทุนสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่เปน
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

กอนปรับ
โครงสราง
ปตท.สผ.
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน
ปตท.สผ.ศง.
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน
รวม
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

(ไถถอน)/
ออกใหม

หลังปรับ
โครงสราง

หนวย: ลานบาท

กอนปรับ
โครงสราง

(ไถถอน)/
ออกใหม

หลังปรับ
โครงสราง

1,000.00
995.53

(854.69)
(850.88) (1)

145.31
144.65

-

854.69 (2)
853.47

854.69
853.47

-

28,570.16

28,570.16

2.59

1,000.00
998.12

32,206.55

1,043.43

33,249.98

1,000.00
995.53

32,206.55 (27,526.73) (1)

4,679.82

(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 หรือซื้อคืน
ซึ่งหลักทรัพย ที่มีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ทั้งนี้หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนนี้มีสถานะ
ทางกฎหมายดอยกวาหลักทรัพยอื่นที่ออกโดยปตท.สผ.ศง. เวนแตหุนสามัญ เปนผลใหในกรณีที่ ปตท.สผ.ศง.เลิกกิจการ ผูถือหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุนนี้จะมีสิทธิเรียกรองในเงินตนและผลตอบแทนคางชําระสะสมจาก ปตท.สผ.ศง. เพียงไมเกินจํานวนสินทรัพยสุทธิ
คงเหลือของ ปตท.สผ.ศง. หลังการชําระคืนหนี้สิน และภาระผูกพันจากหลักทรัพยอื่นที่ออกโดย ปตท.สผ.ศง. ทั้งหมด เวนแตหุนสามัญ

ในป 2561 ไมมีการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

75
27.

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมสําหรับงวดหกเดือน ประกอบดวย

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม
28.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
2560
2561
214.59
175.80
214.59
175.80

ขอมูลทางการเงินรวม
2561
2560
6,814.33
6,105.78
6,814.33
6,105.78

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
159.41
126.90
-

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
5,061.46
4,405.86
-

126.90

159.41

5,061.46

4,405.86

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดหกเดือน มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินรวม
ขอมูลทางการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
535.90
569.29 16,970.99 19,819.76
(28.90)

(32.91)

3.42
510.42

(3.65)
111.10
532.73 16,153.26

3,969.98
0.13

3,969.98
0.13

(928.83) (1,120.72)

3,969.98
4.07

(133.84)
18,565.20
3,969.98
4.68
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2561
2560
2561
317.98
412.67 10,054.51 14,340.23
(8.76)

(32.91)

(281.53)

(1,120.72)

1.84
311.06

(3.65)
376.11

59.60
9,832.58

(133.84)
13,085.67

3,969.98
0.08

3,969.98
0.09

3,969.98
2.48

3,969.98
3.30

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอขอมูลทางการเงิน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอ
กําไรตอหุนปรับลด

77
29.

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

147.55
1,712.94
4.35
0.29
1,865.13
200.39
17.55

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
เฉียงใตอื่น

อเมริกา

แอฟริกา

181.98
286.51
1.41
0.12
470.02
191.40
19.05

93.20
0.31
0.10
93.61
43.68
5.87

1.42

32.29
32.29
7.43
3.81

0.60
1.54
610.69
214.59
(14.19)
38.68
1,069.85
795.28

0.05
2.65
174.98
(0.20)
18.13
406.06
63.96

0.69
41.89
0.29
2.25
0.01
94.68
(1.07)

0.03
0.60
0.01
3.05
5.11
(5.11)

(291.12)

(37.14)

(0.89)

504.16

26.82

(1.96)

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

อื่นๆ

48.39
138.94
0.36
0.04
187.73
9.99
1.99

53.53
0.02
53.55
1.61
39.41

11.86
15.37
(0.23)
0.27
38.51
(6.22)

15.15
0.22
2.53
29.88
157.85

1.26
(0.85)
(3.96)
37.47
16.08

-

2.04

(16.24)

(2.27)

(5.11)

(4.18)

141.61

13.81

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(138.94)
(47.73)
(0.02)
(186.69)
(144.40)
(43.40)
(0.75)
(19.88)
(208.43)
21.74

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

377.92
2,124.94
12.23
0.55
2,515.64
310.10
45.70
0.68
17.34
858.60
214.59
(11.91)
41.98
(3.95)
1,473.13
1,042.51
(9.05)
(67.02)
966.44
6.38
40.30
(72.28)
(17.10)
(51.18)
(3.17)
869.39
(345.62)
12.13
535.90
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

7,039.38

2,579.98

314.83

2,837.11

688.35

-

796.97
7.03

-

-

-

4,313.05

308.90

187.71

0.94

1,798.67

131.62

11.65

26.14

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

-

37.00
222.11

14,293.62
229.14
4,880.34
19,403.10

43.50

47.65

18.67

33.25

0.48

4.51

4,920.42
2,803.73
7,724.15
2,006.32
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หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

4,678.67
54,396.97
137.64
9.15
59,222.43
6,361.04
556.47

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
เฉียงใตอื่น

อเมริกา

แอฟริกา

5,776.56
9,092.74
44.15
3.84
14,917.29
6,072.60
602.83

2,952.79
9.76
3.06
2,965.61
1,385.60
185.97

0.05
0.05
45.25

1,025.58
0.01
1,025.59
235.87
121.10

19.16
48.40
19,390.93
6,814.33
(449.45)
1,227.75
33,968.63
25,253.80

1.59
83.65
5,552.16
(5.79)
575.31
12,882.35
2,034.94

21.62
1,326.37
9.35
71.35
0.29
3,000.55
(34.94)

1.04
19.17
0.16
98.02
163.64
(163.59)

(9,261.89)

(1,174.58)

(26.24)

15,991.91

860.36

(61.18)

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

อื่นๆ

1,535.25
4,408.32
11.55
1.33
5,956.45
316.38
62.77

1,699.65
0.66
1,700.31
51.51
1,250.28

371.44
487.91
(7.48)
8.63
1,217.47
(191.88)

480.75
6.98
80.16
947.04
5,009.41

39.83
(27.40)
(126.33)
1,187.89
512.42

-

63.13

(515.22)

(72.33)

(163.59)

(128.75)

4,494.19

440.09

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(4,408.32)
(1,515.43)
(0.65)
(5,924.40)
(4,581.74)
(1,377.27)
(23.88)
(630.78)
(6,613.67)
689.27

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

11,990.48
67,468.08
387.32
17.45
79,863.33
9,841.26
1,447.40

21.79
544.28
27,254.23
6,814.33
(375.77)
1,332.42
(126.04)
46,753.90
33,109.43
(287.13)
(2,127.98)
30,694.32
203.25
1,276.41
(2,288.66)
(555.40)
(1,612.70)
(100.42)
27,616.80
(10,987.13)
341.32
16,970.99
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หนวย : ลานบาท

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

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

233,476.50
-

85,570.53
-

26,433.27
233.11

10,442.10
-

94,098.90
-

22,830.65
-

1,227.01
7,366.91

474,078.96
7,600.02
161,866.94
643,545.92

143,051.80

10,245.49

6,225.91

31.28

1,442.66

1,580.32

619.22

58,728.77

4,175.04

369.60

829.39

1,054.65

15.20

143.07

163,196.68
92,991.67
256,188.35
65,315.72
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ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

92.61
1,401.90
9.59
0.16
1,504.26
184.38
24.24

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
เฉียงใตอื่น

อเมริกา

แอฟริกา

153.44
254.06
5.69
0.07
413.26
173.31
14.71

89.78
1.90
0.03
91.71
36.81
5.66

1.34

23.62
23.62
12.77
2.76

3.40
0.33
542.64
175.80
13.60
37.85
982.24
522.02

2.16
12.11
153.87
(3.77)
17.37
369.76
43.50

0.87
63.18
2.68
(0.03)
109.17
(17.46)

0.16
0.56
0.04
2.10
(2.10)

(170.81)

(15.09)

-

351.21

28.41

(17.46)

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

อื่นๆ

30.75
121.56
0.40
0.03
152.74
11.11
2.01

47.51
0.02
47.53
4.34
32.60

(0.02)
1.07
15.85
(0.02)
0.29
32.70
(9.08)

14.99
0.05
6.45
34.61
118.13

1.32
(1.21)
(4.81)
32.24
15.29

-

1.85

(11.90)

(1.78)

(2.10)

(7.23)

106.23

13.51

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(121.56)
(39.92)
(0.02)
(161.50)
(127.93)
(33.72)

(0.47)
(20.43)
(182.55)
21.05

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

276.80
1,769.36
25.17
0.29
2,071.62
294.79
49.60
5.70
14.94
791.38
175.80
8.69
44.21
(4.84)
1,380.27
691.35
(9.72)
(42.19)
639.44
4.85
27.82
(68.14)
23.06
3.29
(2.12)
628.20
(197.73)
138.82
569.29

82
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

5,523.19
-

2,531.14
-

868.36
7.00

831.67
-

2,797.37
-

730.24
-

68.88
62.01

13,350.85
69.01
5,452.66
18,872.52

3,152.35

315.54

208.14

1.03

46.85

46.78

18.24

404.89

137.86

7.72

5.60

21.53

0.40

2.57

3,788.93
3,423.72
7,212.65
580.57

83
หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม – สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

3,221.53
48,685.43
332.34
5.32
52,244.62
6,389.02
841.13

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
เฉียงใตอื่น

แอฟริกา

5,324.81
8,805.74
199.71
2.56
14,332.82
6,009.57
510.17

3,137.86
66.34
1.10
3,205.30
1,279.97
196.25

0.30
0.18
0.48
46.48

821.17
821.17
443.45
96.07

117.88
11.36
18,851.17
6,105.78
480.26
1,313.59
34,110.19
18,134.43

72.10
414.81
5,333.37
(130.11)
603.33
12,813.24
1,519.58

30.06
2,207.25
0.05
93.06
(1.00)
3,805.64
(600.34)

5.67
19.74
0.17
0.80
72.86
(72.38)

(5,928.35)

(526.08)

-

12,206.08

993.50

(600.34)

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

อื่นๆ

1,065.63
4,213.15
14.05
0.91
5,293.74
385.99
69.78

1,647.83
0.66
1,648.49
151.15
1,130.81

(0.78)
36.74
550.99
(0.57)
10.04
1,135.94
(314.77)

520.21
1.63
224.09
1,201.70
4,092.04

45.77
(42.19)
(165.82)
1,119.72
528.77

-

64.65

(411.60)

(61.81)

(72.38)

(250.12)

3,680.44

466.96

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(4,213.15)
(1,385.16)
(0.66)
(5,598.97)
(4,434.13)
(1,170.20)
(16.48)
(709.28)
(6,330.09)
731.12

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

9,611.97
61,450.20
875.41
10.07
71,947.65
10,225.02
1,720.49

194.87
512.71
27,492.45
6,105.78
309.87
1,534.83
(166.82)
47,929.20
24,018.45
(337.27)
(1,461.88)
22,219.30
167.52
964.16
(2,364.88)
806.25
117.00
(73.51)
21,835.84
(6,863.19)
4,847.11
19,819.76

84
หนวย : ลานบาท

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

ขอมูลทางการเงินรวม – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

187,685.50
-

86,011.60
-

29,508.09
238.01

28,261.11
-

95,058.64
-

24,814.49
-

2,340.60
2,107.03

453,680.03
2,345.04
185,288.60
641,313.67

107,120.94

10,722.62

7,072.85

34.94

1,591.98

1,589.65

619.85

14,050.18

4,783.83

267.78

194.54

747.13

13.82

89.26

128,752.83
116,342.68
245,095.51
20,146.54
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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
17 โครงการ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการซอติกา
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญ ประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
30.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 4.25 บาท
ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2560 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.50 บาท เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2560 และจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2560 อีกในอัตราหุนละ 2.75 บาท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือน
แรกของป 2561 ในอัตราหุนละ 1.75 บาท ซึ่งบริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

31.

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
24.68
21.16
43.41
49.68
27.54
22.87
98.38
90.96

ขอมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
818.55
691.73
1,439.86
1,623.50
758.40
900.09
3,016.81
3,215.32
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ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
11.44
9.83
3.22
6.89
16.72
14.66

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2560
379.02
321.23
107.11
225.25
486.13
546.48

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท อายุสัญ ญา 13 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 17.49
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกู และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนของบริษัทยอย
 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 ยอดหุ นกูจํานวน 490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนใหกับบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน
จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) โดยมียอดหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนจํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
และจํานวน 354.69 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่อ นไขและขอ กํา หนดของสั ญ ญาซื้ อ ขายก าซธรรมชาติ 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 30 มิถุนายน 2561 ปตท.สผ.อ. มีภาระผูกพันที่เกิดจากการขาดสงตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาตินี้ตาม
สวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซ้ือ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ 0.97
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (32.05 ลานบาท)
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรับเอกสารจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกรอง
ค าเสี ย หายจากเหตุ การณ น้ํ า มั น ดิ บ รั่ว ไหลจากแหล งมอนทาราในทะเลติ ม อรเมื่ อ ป 2552 ซึ่ ง PTTEP AA
ไดปฏิเสธขอเรียกรองนี้ เนื่องจากการเรียกรองดังกลาวไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึง
ความเสียหาย
ตอมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งเปนตั วแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเพื่ อเรียกรอง
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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
ดัง กลา ว เปน จํา นวนเงิน ประมาณ 2.1 พัน ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริก า โดยไดฟอ งบริษัท เปน จํา เลยรว ม
ในคดีดวย
ตอ มาเมื่อ วัน ที่ 6 กุม ภาพัน ธ 2561 รัฐ บาลอิน โดนีเซีย ไดดํา เนิน การถอนฟอ งโดยใหเ หตุผ ลวา จะแกไ ข
คําฟอง และศาลไดมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว
ทั้งนี้ บริษัทเห็นวาการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายเรื่องความเสียหายจากเหตุก ารณน้ํา มั น ดิบ
รั่ว ไหลในแหลง มอนทารา ยัง ไม มีห ลักฐานเพีย งพอที่จ ะพิสูจนไ ดห รือสนับสนุน ขอเรียกรองดังกลาว
 Indonesia Tax Office (ITO) ส งหนั งสื อ ถึง Natuna 2 B.V. ซึ่งเป น การดํ าเนิ น งานรวมกัน ของกลุ ม บริษั ท
เพื่อประเมินภาษี 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
ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า คิ ด เป น สั ด ส ว นของกลุ ม บริ ษั ท จํ า นวน 59.90 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า
(1,986.81 ลานบาท)
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2559 Natuna 2 B.V. ไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ ถูกประเมินพรอมดวยเบี้ยปรับ
ดังกลาวแลวทั้งจํานวน เพื่อปองกันเบี้ยปรับที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหวางการพิจารณาคดีพรอมยื่นหนังสือ
คั ดค านการประเมิ นภาษี ของ ITO ต อมาในป 2560 ITO ได ป ฏิ เสธคํ าคั ดค านดั งกล าว Natuna 2 B.V. จึ งได
ดําเนินการยื่นฟองคดีเพื่อคัดคานคําสั่งและการประเมินภาษีของ ITO ตอศาลภาษีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปจจุบัน
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ หากชนะคดี Natuna 2 B.V. จะไดรับเงินจํานวนดังกลาวคืนทั้งหมด
โดยกลุมบริษัทไดแสดงเงินจายลวงหนาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 บริษั ทมี ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เปนจํานวนเงิน 409.47 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (13,580.84 ลานบาท) สําหรับขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
และจํานวนเงิน 524.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (17,384.95 ลานบาท) สําหรับขอมูลทางการเงินรวม
32.

เหตุการณในระหวางงวดบัญชี
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 บาท จาก 1,000,000 บาท เปน 10,000,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหม จํานวน 900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 หุน
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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
คือแปลง 12 บริเวณ Mexican Ridges ทางตะวันตกของอาวเม็กซิโก และแปลง 29 บริเวณ Campeche ทางใตของ
อาวเม็กซิโก โดย PTTEP MEP ถือสัดสวนในแปลงสํารวจดังกลาวรอยละ 20 และ 16.67 ตามลําดับ ทั้งนี้ PTTEP MEP
และกลุมผูรวมทุนไดลงนามในสัญญาสัมปทานแปลงสํารวจดังกลาวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2561 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่ งเป น บริษั ท ย อ ยของกลุ ม บริษั ท
ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต เพื่อรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจในทะเล
2 แปลง ไดแก โครงการซาราวักเอสเค 417 และซาราวักเอสเค 438 ซึ่งอยูในประเทศมาเลเซีย โดย PTTEP HKO
มีสัดสวนรอยละ 80 และเปนผูดําเนินการ
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการยุติ
การสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ านวน 207,976,286 ดอลลารฮ อ งกง โดยการเพิ่ ม มู ลค า ต อ หุ น เป น มู ลค าหุ น ละ 26,080
ดอลลารฮองกง
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 499,906,600 เปโซ เม็กซิโก โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน
499,906,600 หุน มูลคาหุนละ 1 เปโซ เม็กซิโก
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทํา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,699,800 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 27,650
ดอลลารฮองกง
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทํา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,699,800 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 6,851.65
ดอลลารฮองกง
 เมื ่อ วัน ที ่ 7 พฤษภาคม 2561 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดรับ อนุม ัติ
จากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ เอซี/แอล 1 และเอซี/แอล 2
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช)
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุมบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี)
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
โดย บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการยุติ
การสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทํา
การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 4,082,364 ดอลลารฮอ งกง โดยการเพิ่มมูลคาตอ หุน เป น มูลคาหุนละ 28,059
ดอลลารฮองกง
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10,271,456 เปโซ เม็กซิโก โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน
10,271,456 หุน มูลคาหุนละ 1 เปโซ เม็กซิโก
 เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่ ง เป น บริษั ท ย อ ยของ
กลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําการ
เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 11,607,300 ดอลลารแคนาดา โดยการออกหุนสามั ญ ใหม จํานวน 11,607,300 หุ น
มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา
 เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 กลุ ม บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง บริ ษั ท อี พี -เทค เวนเจอร ส โฮลดิ้ ง จํ า กั ด (อี พี -เทค) ซึ่ ง มี
ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 1,000,000 บาท ประกอบด ว ย หุ น สามั ญ จํ า นวน 10,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 100 บาท
โดยบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
 เมื่อวัน ที่ 6 มิถุน ายน 2561 Cove Energy Limited (Cove) ซึ่งเปนบริษั ท ยอยของกลุมบริษั ท ได ทําการลดทุนจด
ทะเบี ย นจํานวน 4,450,729.47 ปอนด สเตอรลิ ง โดยการลดจํ า นวนหุ น สามั ญ จํ านวน 445,072,947 หุ น มู ล ค า
หุนละ 0.01 ปอนดสเตอรลิง
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 23,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 230,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 22,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 220,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท
 เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เลิ ก บริ ษั ท จาก
นายทะเบียนเรียบรอยแลว
33.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,695,000 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 29,628 ดอลลาร
ฮองกง
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทํา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,695,000 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 8,421.15
ดอลลารฮองกง
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 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) บริษัทยอยของกลุม
บริษัท ไดลงนามในสัญญาขายแหลงมอนทารา (Agreement for the Sale of Montara Asset) เพื่อขายสัดสวนการ
ลงทุ น รอ ยละ 100 ในแหล ง มอนทารา (แปลง เอซี /แอล 7 และ เอซี /แอล 8) และสิ น ทรั พ ย ที่ เกี่ ย วข อ ง ให แ ก
Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด ว ยมู ล ค า การขายสิ น ทรัพ ย จํ า นวน 195 ล า นดอลลารส หรัฐ อเมริก า
โดยมูลคาดังกลาวจะตองมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกวาการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ อีกทั้งอาจ
มีการรับรูมูลคาการขายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการผลิต ระดับราคาน้ํามันดิบ และการพัฒนาแหลง
ในอนาคต ในจํานวนไมเกิน 160 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา การซื้อขายจะมีผลสมบูรณเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุ
ไวในสั ญ ญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุ มั ติจ าก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ของ
ออสเตรเลีย โดยกลุมบริษัทคาดวาการซื้อขายจะมีผลสมบูรณภายในป 2561 ทั้งนี้แหลงมอนทาราเปนสวนหนึ่งของ
ภูมิภาคออสเตรเลียตามหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลขอ 29 เรื่องขอมูลจําแนกตามสวนงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอนุมัติใหออกขอมูลทางการเงินระหวางกาลในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
-----------------------------------

