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งบการเงินของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ที่นํามาจัดทํา
งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ ง หมายถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ พ.ศ. 2547 รวมถึ ง การตี ค วามและ
แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และตามข อ กํ า หนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอยที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดแสดงฐานะการเงิน รายไดและคาใชจายและกระแสเงินสดรวม
ที่เ ป น จริง และสมเหตุส มผล โดยได จั ด ให มี ก ารบั น ทึก ข อมู ล ทางบัญ ชี ที่ ถู ก ต อ งครบถว นเพี ย งพอที่รั ก ษาไว
ซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งการปองกันการทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทํารายงานทางการเงินไดมี
การพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอและเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีได
แสดงความเห็ นต องบการเงิ นของบริ ษั ท ปตท.สํ ารวจและผลิ ตป โตรเลี ยม จํ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ทย อย
ในรายงานของผูสอบบัญชี

(นายปรัชญา ภิญญาวัธน)
ประธานกรรมการ

(นายสมพร วองวุฒิพรชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ความเห็น

ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษั ท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริ ษัท ปตท.
ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จากั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ) ซึ่ ง ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษั ท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุ น
เฉพาะบริ ษั ท งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะบริ ษั ท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบริษัท และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นาเสนอในสกุลเงิน
ดอลลาร์ส หรัฐอเมริก าและสกุ ล เงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
สานัก งานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษั ทข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษั ท ส าหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นาเสนอในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุล เงินบาท
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความ
รับผิดชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ในรายงานของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ส านัก งานการตรวจเงิ นแผ่น ดินมี ค วามเป็น อิส ระจากกลุ่มบริษั ท และบริษั ท ตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดเหล่านี้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-2ที่ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ได้รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการแสดงความเห็ น
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษั ท ส าหรับ
งวดปั จจุบั น ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ น าเรื่องเหล่ านี้ ม าพิ จารณาในบริบ ทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทั้งนี้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
1. การประมาณปริมาณสารองปิโตรเลียม (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ความเสี่ยง
ปริมาณสารองปิโตรเลียมเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว มีผลกระทบต่องบการเงิน
อย่างมีสาระสาคัญ ในการทดสอบการด้อยค่า และการคานวณค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัด จาหน่าย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.11 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 การประมาณการทางบัญ ชีและข้อสมมติฐานที่สาคัญ – การประมาณ
ปริมาณสารองปิโตรเลียม และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วอาจแตกต่างกับปริมาณปิโตรเลียมที่นามาใช้ประโยชน์
ได้จริงในอนาคต เนื่องจากการประมาณปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี อยู่ ณ เวลา
ที่ทาการประมาณ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของแต่ละโครงการ ผลการประมาณอาจมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ความ
คลาดเคลื่อนจะลดลงเมื่อ ดาเนินการผลิตจนใกล้สิ้นสุดโครงการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้บ ริหารเพื่ อการดารงอยู่ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ใช้ คณะผู้เชี่ยวชาญภายในกลุ่มบริษัทประมาณ
ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ วโดยใช้วิธีการประมาณที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมสารวจและผลิต
ปิ โ ตรเลี ย ม ผู้ เชี่ ย วชาญดั ง กล่ า วต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตลอดจนประสบการณ์ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
วิธีการประมาณให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทาการประมาณ ซึ่งปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์
แล้วอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ ผลการประมาณปริมาณ
สารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้การรับรู้ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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การตอบสนองความเสี่ยง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
1. ทาความเข้าใจกระบวนการประมาณปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว และประเมิน
ความเพียงพอของการควบคุมภายในที่สาคัญที่ได้ออกแบบไว้ โดยเฉพาะการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ที่นามาจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ของกลุ่มบริษัทมีความเชื่อถือได้
และการนาข้อมูลปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิ สูจน์แล้วมาใช้ในการคานวณค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและ
ค่าตัดจาหน่าย ตลอดจนการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์
2. ประเมิ น คุ ณ สมบั ติข องผู้ เชี่ ย วชาญที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ การประมาณและจัดท าข้ อมู ล
ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของกลุ่มบริษัท
3. ใช้ ผ ลการตรวจสอบการประมาณปริ ม าณส ารองปิ โ ตรเลี ย มของหน่ ว ยก ากั บ ดู แ ล
ด้านพลังงานของประเทศไทย โดยหน่วยกากับดูแลดังกล่าวมีกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
การประมาณปริมาณสารองปิโตรเลียมภายในประเทศที่ผู้ดาเนินการโครงการที่ได้รับสัมปทาน (Operator)
ได้ น าส่ ง รายงานไว้ ทั้ ง นี้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ท าการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ปริ ม าณส ารอง
ปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ปี 2558 ของกลุ่ ม บริ ษั ท กั บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณส ารองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
ที่ หน่ วยก ากั บ ดูแลตรวจสอบได้ และได้กระทบยอดปริมาณส ารองปิ โตรเลียมที่พิ สูจน์ แล้วตามรายงาน
ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ปริม าณส ารองปิ โตรเลีย มที่ พิ สูจน์ แล้วระหว่างปี เพื่ อให้ ท ราบปริมาณ ส ารองปิ โตรเลีย ม
ที่พิสูจน์แล้วภายในประเทศที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดาเนินการโครงการที่ได้รับสัมปทาน ณ สิ้นปี 2559
4. ทดสอบว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ส าระส าคั ญ ของปริ ม าณส ารอง
ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วในรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท และ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณค่าเสื่อมราคา ค่าสู ญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
อย่างเหมาะสม
2. ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ความเสี่ยง
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
การประมาณการทางบัญชีและข้อสมมติฐานที่สาคั ญ – ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต จานวนเงิน 2,016
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 1,015 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาดับ
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-4การรื้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต เป็ น กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ ซึ่ ง วิ ธี ก ารรื้อ ถอน
จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ แหล่งพื้นที่บนบก และ
แหล่งพื้ นที่ นอกชายฝั่ง ซึ่งมีโครงสร้างหลัก คือ แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platforms) แท่นหลุม
ผลิต (Well Head Platform) หลุมพัฒนา (Development Well) ท่อขนส่ง (Pipeline) และอุปกรณ์การผลิตอื่นที่ใช้
ประกอบกับหลักเกณฑ์แต่ละประเทศที่กาหนดให้ดาเนินการรื้อถอนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการรื้อถอน
ในอดีตมีน้อยหรือมีบางลักษณะทาให้ กลุ่มบริษัท มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่ารื้อถอนจากัดสาหรับใช้อ้างอิง
ในการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทาให้ การคานวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์
การผลิตต้องอาศัยการใช้ดุลยพิ นิจอย่างมีนัยสาคัญ ในการกาหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิต อัตราเงินเฟ้อ อัตราคิดลด และช่วงเวลาที่จะมีการรื้อถอนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์
ของโครงการซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ได้แก่ ราคาน้ามัน และต้นทุนในการดาเนินงาน ซึ่งข้อสมมติฐานอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ผู้บริหารได้ใช้คณะผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทซึ่งมาจากกลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการ
พั ฒ นา กลุ่ ม งานโครงการผลิ ต และสนั บ สนุ น ฝ่ ายตลาดทุ น และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ฝ่ ายวิ เคราะห์ ธุร กิ จ
ปิโตรเลียม และสายงานบัญชี ในการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
การตอบสนองความเสี่ยง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
1. ท าความเข้ าใจกระบวนการประมาณต้ น ทุ น ค่ ารื้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และประเมิ น
ความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายในที่ อ อกแบบไว้ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าประมาณการ การทบทวนและ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และการอนุมัติ
2. ประเมินคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการจัดทาประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิต
3. ประเมิ นความสมเหตุส มผลของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณประมาณการหนี้สิ น
ค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดย
3.1 ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตโดยการซักถาม
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่นามาใช้ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลการรื้อถอนจากโครงการอื่นที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้
3.2 ประเมินความสอดคล้องกันของช่วงเวลาที่จะมีการรื้อถอนกับแผนการลงทุนหรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่จะมีการรื้อถอน
3.3 ประเมิ น ความสมเหตุส มผลของอัต ราเงิน เฟ้ อ และอัต ราคิดลดโดยการซั ก ถาม
ผู้เชี่ยวชาญและเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอก
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-54. ตรวจสอบความถู กต้ องตรงกั นของต้ นทุ นค่ ารื้ อถอนที่ น ามาค านวณประมาณการหนี้ สิ น
ค่ารื้อถอนอุป กรณ์ก ารผลิต กับ ข้อ มูล ที ่ไ ด้รับ จากวิศ วกรของกลุ่ม บริษ ัท ทั ้ง โครงการที ่ ก ลุ่ม บริษ ัท
เป็นผู้ดาเนินการในโครงการที่ได้รับสัมปทาน (Operator) และโครงการที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมทุน (Non-operator)
5. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีที่มีนัยสาคัญของต้นทุนค่ารื้อถอนที่ประมาณการขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนกับหลักฐานสนับสนุน
6. ทดสอบการคานวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
7. ส าหรับ โครงการที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารส่ ง รายงานแผนงานการรื้อ ถอนเบื้ อ งต้ น และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมต่อหน่วยก ากับดูแลด้านพลังงาน
ของประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูก ต้องของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์การทางาน และ
ความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ หน่วยกากับดูแลกาหนด
เกี่ ย วกั บ การใช้ บุ ค คลภายนอกท าหน้ าที่ ตรวจสอบและรับ รองความถูก ต้อ งของประมาณการค่าใช้ จ่าย
ในการรื้อถอน
ข้อมูลอื่น
ผู้บ ริห ารเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบต่ อข้ อมู ล อื่น ข้ อมู ล อื่ น ประกอบด้ วยข้อ มู ล ซึ่ งรวมอยู่ ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น ผู้บริหารคาดว่าจะ
จัดเตรียมรายงานประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็ น ของส านัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดินต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล อื่น และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ
การอ่านและพิ จารณาว่ าข้ อมู ลอื่นมี ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกั บงบการเงินหรือกั บความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น หรือ ปรากฏว่าข้ อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจาปี หากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล
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-6ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้บ ริหารมี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการจัดทาและน าเสนองบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
บริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพา ะบริ ษั ท
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดูแลมี หน้ าที่ ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็ จจริงอันเป็ นสาระส าคั ญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
 ระบุ และประเมิ น ความเสี่ย งจากการแสดงข้อมูล ที่ ขัดต่อข้อ เท็ จจริงอัน เป็น สาระส าคั ญ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษั ท ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิ บั ติ ง านตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่านั้ น และได้ ห ลัก ฐานการสอบบั ญ ชี
ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-7ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ ซึ่ งเป็ น ผลมาจากการทุ จ ริต จะสู ง กว่ า
ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู้ ร่ ว มคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผู้บริห ารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและของ
บริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มี ส าระส าคั ญ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ต้ องกล่าวไว้ในรายงานของผู้ส อบบั ญ ชี ของส านั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ถึ ง การเปิ ด เผยที่ เกี่ ย วข้ อ งในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท หรือ ถ้ า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
หรือบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ด เผยว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท แสดงรายการและเหตุ ก ารณ์
ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่ มหรือกิ จกรรมทางธุรกิ จภายในกลุ่ มบริษั ท เพื่ อแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน รวม ส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท
สานัก งานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น ผู้รับผิดชอบแต่เพี ยงผู้เดียวต่อความเห็นของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-8สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและ
ช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ วางแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิส ระและได้สื่ อสารกั บ ผู้มี ห น้ าที่ ใ นการก ากั บ ดู แลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ทั้ งหมดตลอดจนเรื่อ งอื่ น ซึ่ ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกั บผู้ มี หน้ าที่ ในการก ากั บดู แล ส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นได้ พิ จารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดปัจจุบันและ
กาหนดเป็ นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้ สอบ บั ญ ชี เว้ น แต่ กฎห มายห รื อ ข้ อบั งคั บไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อส าธารณ ะเกี่ ยวกั บ เรื่ อ งดั งกล่ าว
หรือในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิดขึ้น ส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดินพิ จารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของส านั กงานการตรวจเงิ น แผ่ นดิ นเพราะการกระท าดั งกล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว
(นางวนัสนันท์ ทองมีสี)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1

(นายประวิทย์ ตันตราจินต์)
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาแพงเพชร
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 8
สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
งานการตรวจเงิ
น แผ่ น ดิ น
วัสนานัทีก่ 16
กุ ม ภาพั นธ์ 2560
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เงินสดและรายการเที
เงิยนบเท
สดและรายการเที
ยบเท
าเงินาสด
เงินสด ยบเทาเงินสด
เงินลงทุ
นระยะสั
้น ้นเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุ
นระยะสั
เงินลงทุ
นเพืน่อเพื
คา่อคา เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุ
ลูกหนี
ริษ้บัทริใหญ
ลูก้บหนี
ษัทใหญลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี
ารค้การค
า า ลูกหนี้การคา
ลูก้กหนี
ลูกหนี
ื่น ้อื่น
ลูก้อหนี
ลูกหนี้อื่น
สินคสิานคงเหลื
อ อ สินคาคงเหลือ
คาคงเหลื
พัสดุพัคสงเหลื
อ อ พัสดุคงเหลือ
ดุคงเหลื
สินทรั
ยหพมุยนหเวีมุยนนอื
สินพทรั
เวียสิ่นนอื
นทรั่น พยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี
ากการร
วมทุวนลูมทุ
ลูก้จหนี
้จากการร
กหนี
น ้จากการรวมทุน
ดอกเบี
้ยคา้ยงรัคบางรับ ดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี
สินทรั
ยอพนุยพอันนุธพทันางการเงิ
สินพทรั
ธสิทนางการเงิ
ทรัพนยอนนุพันธทางการเงิน
สินทรั
ยหพมุยนหเวีมุยนนอื
สินพทรั
เวียสิ่นนอื
นๆทรั่น พๆยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสิ
นทรันพทรั
ยหพมุยนหเวี
รวมสิ
รวมสิ
มุนยนเวียนนทรัพยหมุนเวียน
สินทรั
ยไพมยหไมุมนหเวี
สินพทรั
มุสินยนเวีทรั
ยนพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุ
นเผื่อนขาย
เงินลงทุ
เผื่อขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุ
นในบริ
ษัทรษวเงิัทมรนวลงทุ
เงินลงทุ
นในบริ
ม นในบริษัทรวม
เงินลงทุ
นในการร
วมคเงิวานมคลงทุ
เงินลงทุ
นในการร
า นในการรวมคา
เงินให
ูยืมกระยะยาวแก
ิจการที
่เกี่ยวข
งกัอนงกั
เงินกให
ูยืมระยะยาวแก
เงินกให
กกูยิจืมการที
ระยะยาวแก
่เกี่ยอวข
กิจนการที่เกี่ยวของกัน
ที่ดินทีอาคาร
และอุและอุ
ปกรณ
่ดิน อาคาร
ที่ดปินกรณ
อาคาร และอุปกรณ
คาความนิ
ยม ยม คาความนิยม
คาความนิ
สินทรั
ยไพมยมไีตมัวมตน
สินพทรั
ีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรั
ยภพาษี
นได
ญดชีบัเงิญนชีไดรอการตัดบัญชี
สินพทรั
ยภเงิาษี
เงินรสิอการตั
ได
นทรั
รอการตั
พยดภบัาษี
สินทรั
ยไพมยหไมุมนหเวีมุยนนอื
สินพทรั
สิเวีนย่นทรั
นอืพ่นยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชคจาาใชยลจาวยล
งหนวงหน
า คาาใชจายลวงหนา
คาตอบแทนตามสั
ญคญารอตั
คาตอบแทนตามสั
าญตอบแทนตามสั
ญารอตั
ดบัญดบัชี ญชีญญารอตัดบัญชี
สินทรั
ยอพนุยพอันนุธพทันางการเงิ
สินพทรั
ธสิทนางการเงิ
ทรัพนยอนนุพันธทางการเงิน
สินพทรั
สิเวีนย่นทรั
นอืๆพ่นยๆไมหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรั
ยไพมยหไมุมนหเวีมุยนนอื
รวมสิ
นทรันพทรั
ยไพมยหไมุมรวมสิ
นหเวี
รวมสิ
มุนยนเวีทรั
ยนพยไมหมุนเวียน
รวมสิ
นทรันพทรั
ย พย รวมสินทรัพย
รวมสิ

หมายเหตุ
หมายเหตุ

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

11 11
12 12

25 25
14 14

หนวหน
ย :วยบาท
: บาท หนวย : บาท

31หมายเหตุ
ธั31นวาคม
ธันวาคม
25592559
31 ธั31
นวาคม
ธั31นวาคม
ธั2559
นวาคม
25582558
31 ธั31
นวาคม
ธั31นวาคม
ธั2558
นวาคม
25592559
31 ธั31
นวาคม
ธั31นวาคม
ธั2559
นวาคม
25582558
31 ธันวาคม 2558

6 2,039,499,782 2,039,499,782
2,995,402,554 2,995,402,554
73,076,515,98773,076,515,987
108,099,811,788
108,099,811,788
2,039,499,782
2,995,402,554
73,076,515,987
108,099,811,788
1,982,077,517
264,159,760
71,019,040,987
9,533,149,511
7 1,982,077,517 1,982,077,517
264,159,760 264,159,760
71,019,040,98771,019,040,987
9,533,149,511 9,533,149,511
118,347
6,039,737
4,270,976
8 168,564
168,564
168,564
118,347
118,347
6,039,737 6,039,737
4,270,976 4,270,976
382,762,237
475,827,168
13,714,603,380
17,171,924,835
9 382,762,237 382,762,237
475,827,168 475,827,168
13,714,603,38013,714,603,380
17,171,924,83517,171,924,835
84,251,313
2,722,898,907
3,040,509,884
1075,993,658
75,993,658 75,993,658
84,251,313 84,251,313
2,722,898,907 2,722,898,907
3,040,509,884 3,040,509,884
62,304,984
101,056,895
2,232,433,714
3,647,009,847
62,304,984 62,304,984
101,056,895 101,056,895
2,232,433,714 2,232,433,714
3,647,009,847 3,647,009,847
47,213,620
1,345,368,972
1,703,872,302
1137,548,037
37,548,037 37,548,037
47,213,620 47,213,620
1,345,368,972 1,345,368,972
1,703,872,302 1,703,872,302
345,871,102
404,268,645
12,392,771,588
14,589,479,644
12
345,871,102 345,871,102
404,268,645 404,268,645
12,392,771,58812,392,771,588
14,589,479,64414,589,479,644
45,202,228
34,289,749
1,619,623,278
1,237,468,226
45,202,228 45,202,228
34,289,749 34,289,749
1,619,623,278 1,619,623,278
1,237,468,226 1,237,468,226
8,577,852
15,157,481
307,349,656
547,011,677
8,577,852 8,577,852
15,157,481 15,157,481
307,349,656 307,349,656
547,011,677 547,011,677
70,315,823
828,639,886
2,537,597,895
2523,126,593
23,126,593 23,126,593
70,315,823 70,315,823
828,639,886 828,639,886
2,537,597,895 2,537,597,895
187,201,433
208,644,430
6,707,544,642
7,529,683,992
14
187,201,433 187,201,433
208,644,430 208,644,430
6,707,544,642 6,707,544,642
7,529,683,992 7,529,683,992
5,190,333,987
4,700,705,785
185,972,830,734
169,641,790,577
5,190,333,987 5,190,333,987
4,700,705,785 4,700,705,785
185,972,830,734
185,972,830,734
169,641,790,577
169,641,790,577

15 15
17.317.3
17.417.4
16.316.3
18, 18,
22 22
19 19
20, 20,
22 22
23.123.1

874,711
24,549,818
31,567,059
15 685,163
685,163
685,163
874,711
874,711
24,549,818 24,549,818
31,567,059 31,567,059
42,861,339
1,674,146,545
1,546,804,685
17.346,723,923
46,723,923 46,723,923
42,861,339 42,861,339
1,674,146,545 1,674,146,545
1,546,804,685 1,546,804,685
21,296,843
717,371,414
768,572,711
17.420,021,191
20,021,191 20,021,191
21,296,843 21,296,843
717,371,414 717,371,414
768,572,711 768,572,711
16,071,580
579,999,307
580,000,415
16.316,187,259
16,187,259 16,187,259
16,071,580 16,071,580
579,999,307 579,999,307
580,000,415 580,000,415
8,534,100,119
9,652,406,454
305,781,990,433
348,341,603,155
18,
22
8,534,100,119 8,534,100,119
9,652,406,454 9,652,406,454
305,781,990,433
305,781,990,433
348,341,603,155
348,341,603,155
1,014,382,174
1,014,382,174
36,345,929,262
36,607,607,990
191,014,382,174 1,014,382,174
1,014,382,174 1,014,382,174
36,345,929,26236,345,929,262
36,607,607,99036,607,607,990
3,643,072,897
3,691,164,601
130,533,518,356
133,208,862,761
20,
22
3,643,072,897 3,643,072,897
3,691,164,601 3,691,164,601
130,533,518,356
130,533,518,356
133,208,862,761
133,208,862,761
197,011,196
180,092,556
7,059,032,022
6,499,285,296
23.1
197,011,196 197,011,196
180,092,556 180,092,556
7,059,032,022 7,059,032,022
6,499,285,296 6,499,285,296

24 24

20,976,516
839,462,449
757,012,592
2423,428,641
23,428,641 23,428,641
20,976,516 20,976,516
839,462,449 839,462,449
757,012,592 757,012,592
16,575,470
16,575,470 16,575,470
18,337,998
18,337,998 18,337,998
593,909,153
593,909,153 593,909,153
661,792,238
661,792,238 661,792,238
186,907,830
90,329,033
6,745,233,644
25 2,521,002
2,521,002 2,521,002
186,907,830 186,907,830
90,329,033 90,329,033
6,745,233,644 6,745,233,644
22,186,334,137
26186,334,137 186,334,137
96,247,360
96,247,360 96,247,360
6,676,465,271
6,676,465,271 6,676,465,271
3,473,430,150
3,473,430,150 3,473,430,150
13,701,043,172
14,941,619,962
490,916,703,063
539,221,772,696
13,701,043,17213,701,043,172
14,941,619,96214,941,619,962
490,916,703,063
490,916,703,063
539,221,772,696
539,221,772,696
18,891,377,159
19,642,325,747
676,889,533,797
708,863,563,273
18,891,377,15918,891,377,159
19,642,325,74719,642,325,747
676,889,533,797
676,889,533,797
708,863,563,273
708,863,563,273

25 25
22, 22,
26 26

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเปปนระกอบงบการเงิ
สวนนหนึ
่งของงบการเงิ
นี้ นนี่ง้ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
เป
สวนหนึ
่งของงบการเงิ
นเปนสนวนหนึ

(นายสมพร
วองวุวอฒงวุิพ(นายสมพร
รชัิพยรชั
) ย) วองวุฒิพรชัย)
(นายสมพร
ฒ
ห่บารและกรรมการผู
ริหารและกรรมการผู
การใหญ
จัดการใหญ จัดการใหญ
ประธานเจ
าหนาาหน
ที่บาริทีประธานเจ
ประธานเจ
าหนาที่บจริหัดารและกรรมการผู

10

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
งบการเงิน

(นางสาวจรู
(นางสาวจรู
(นางสาวจรู
ญศรีญวัศรี
นเกิ
วัดนผล)
เกิดผล) ญศรี วันเกิดผล)
ผูจชัดวการใหญ
ยกรรมการผู
จัดญการใหญ
ผูชวผูยกรรมการผู
ชวยกรรมการผู
จัดการใหญ
สายงานบั
สายงานบั
ชี ญชี สายงานบัญชี

10 10

10

ัท ปตท.สํ
าปตท.สํ
รวจและผลิ
ปโตรเลี
และบริ
ษยอัทยยอยษัทยอย
บริษาัทรวจและผลิ
ารวจและผลิ
ยดม(มหาชน)
จํากัด และบริ
(มหาชน)
บริษบริัทษปตท.สํ
ตปโตตรเลี
ยตมปยจํโมาตรเลี
กัจํดากั(มหาชน)
ษัทและบริ
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ
น น
่ ธั31
นทีวาคม
ณ
นธัอ
่ ย312559
ธัน2559
วาคม 2559
วัณนทีวั่น31ทีษ
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)ณและบริ
ัทนวัย่วาคม
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

หนวหน
ย ว: ยดอลลาร
:หน
ดอลลาร
วย ส: หรั
ดอลลาร
สฐหรั
อเมริ
ฐอเมริ
สกหรั
า กฐาอเมริกา

งบการเงินรวม

หนวหน
ย ว: ยบาท
:หน
บาท
วย : บาท

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
312559
ธัน2559
วาคม 2559
31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
312558
ธัน2558
วาคม 2558
31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
312559
ธัน2559
วาคม 2559
31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
312558
ธัน2558
วาคม 2558

้สินและส
ถนือหุน ถือหุน
หนี้สหนี
ินและส
หนีวนของผู
้สินวนของผู
และส
ถือวหุนของผู
้สินนหมุ
น นเวียน
หนี้สหนี
ินหมุ
เวีนย้สเวี
นินยหมุ
หนี
เจา้กหนี
า ้การคา
เจาหนี
ารค้กเจารค
า าหนี
เจา้จหนี
้จเจ
ากการร
วนมทุน วมทุน
เจาหนี
ากการร
าหนี
วมทุ
้จากการร
จาาคยค
างจ
ย างจาย
คาใชคาจใช
ายค
งจ
าใช
ยจาายค
ดอกเบี
คางจ
ดอกเบี
้ยคา้ยงจ
ดอกเบี
ย า้ยยคางจาย
เงินคภาษี
ได
ายคางจาย
ภาษีภาษี
เงินได
างจคาเงิงจ
ยนได
้สินพอนุ
น
หนี้สหนี
ินอนุ
ันหนี
ธพท้สันางการเงิ
ินธทอนุางการเงิ
พันนธทางการเงิ
น
ประมาณการหนี
้สินระยะสั
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินระยะสั
้น้สิน้นระยะสั้น
้สินนหมุ
เวีินย่นหมุ
นอืน่นเวียนอื่น
หนี้สหนี
ินหมุ
เวีหนีนย้สนอื
รวมหนี
้สินนหมุเวีนย้สเวี
น นเวียน
รวมหนี
้สินรวมหนี
หมุ
นินยหมุ
้สินหไม
มุินนยไม
เวี
หนี้สหนี
ินไม
หนี
มุนห้สเวี
น ยหนมุนเวียน
หุนกูหุ นกู หุนกู
ยืมเงิระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
เงินกูเงิยนืมกูระยะยาวจากสถาบั
นกูยืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
น นนการเงิน
้สินภาษี
เ้สงิินนรภาษี
ได
รอการตั
บัชีญชี ดบัญชี
หนี้สหนี
ินภาษี
เหนี
งินได
อการตั
เงินดไดบัญ
รดอการตั
ภาระผู
พันผลประโยชน
นักงานพนักงาน
ภาระผู
กพันกภาระผู
ผลประโยชน
กพันผลประโยชน
พนักพงาน
ประมาณการหนี
รื้อ้สถอนอุ
กปารผลิ
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินค้สาินรืค้อาถอนอุ
ินคปากรณ
รืป้อกรณ
ถอนอุ
การผลิ
กรณ
ต ตการผลิต
ประมาณการหนี
คาตอบแทนการต
อระยะเวลาการผลิ
ปโตรเลี
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินค้สาินตอบแทนการต
้สินคาตอบแทนการต
อระยะเวลาการผลิ
อระยะเวลาการผลิ
ตปโตตรเลี
ยมตยปมโตรเลียม
้สินหไม
เวีไมย่นหนอื
หนี้สหนี
ินไม
มุหนี
นหเวีมุ้สนยินนอื
มุน่นเวียนอื่น
้สินพอนุันหนี
น
หนี้สหนี
ินอนุ
ธพท้สันางการเงิ
ินธทอนุางการเงิ
พันนธทางการเงิ
น
รายได
รอการรั
รู บรู
รายได
รอการรั
รายได
บรู บรอการรั
้สินหไม
เวีไมย่นหนอื
หนี้สหนี
ินไม
มุหนี
นหเวีมุ้สนยินนอื
มุๆน่นเวีๆยนอื่น ๆ
รวมหนี
้สินหไมมุนห้สเวี
มุินนยไม
เวี
รวมหนี
้สินรวมหนี
ไม
น ยหนมุนเวียน
รวมหนี
้สิน ้สิน
รวมหนี
้สินรวมหนี
สวนของผู
ถนือหุน ถือหุน
สวนของผู
ถสือวหุนของผู
เรือนนหุ
ทุนเรืทุอนนหุ
ทุน เรือนหุน
ทุนจดทะเบี
ทุนจดทะเบี
ทุยนจดทะเบี
ยน ยน
หุนสามั
ญ 3,969,985,400
หุน หุมูนลคมูาลหุคนหุาละ
หุนสามั
ญ
หุน3,969,985,400
สามัญ 3,969,985,400
นหุนมู1ละ
ลคบาท
า1หุบาท
นละ 1 บาท
ที่ออกและชํ
าระแล
ทุนทีทุ่อนอกและชํ
ทุนทีาระแล
่ออกและชํ
ว วาระแลว
หุนสามั
ญ
หุนสามั
ญ 3,969,985,400
หุน3,969,985,400
สามัญ 3,969,985,400
หุน หุมูนลคมูาลหุคนหุาละ
นหุนมู1ละ
ลคบาท
า1หุบาท
นละ 1 บาท
สวนเกิ
คนาหุนนมูลคาหุน
สวนเกิ
นมูลนคสมูาวลหุนเกิ
ดอทยสิ
ีลักทษณะคล
านยทุน ายทุน
หุนกูหุดนอกูยสิ
หุธินททกูี่มธิดีลทอักี่มยสิ
ษณะคล
ธิที่มีลายทุ
ักษณะคล
กําไรสะสม
กําไรสะสม
กําไรสะสม
จัดสรรแล
จัดสรรแล
ว จัดวสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื
สํารองเพื
่อการขยายงาน
สํ่อาการขยายงาน
รองเพื่อการขยายงาน
สรรไดจัดสรร
ยังไมยังไดไมจไัดดสรร
ยัจัดงไม
ประกอบอื
่นของส
ว่นนของผู
องคองค
ประกอบอื
องค่นปของส
ระกอบอื
วนของผู
ของส
ถือหุวถนของผู
นือหุน ถือหุน
รวมส
วนของผู
ถนือหุน ถือหุน
รวมส
วนของผู
รวมส
ถือวหุนของผู
รวมหนี
้สินและส
ถนือหุน ถือหุน
รวมหนี
้สินรวมหนี
และส
วนของผู
้สินวนของผู
และส
ถือวหุนของผู

25 25
28 28

25
28

83,886,771
118,302,266
3,005,714,240
4,269,360,574
83,886,771
83,886,771 118,302,266
118,302,2663,005,714,240
3,005,714,2404,269,360,574
4,269,360,574
15,333,479
16,889,337
549,407,878
609,512,125
15,333,479
15,333,479 16,889,337
16,889,337 549,407,878
549,407,878 609,512,125
609,512,125
490,788,381
614,915,346
17,585,249,730
22,191,419,891
490,788,381
490,788,381 614,915,346
614,915,346
17,585,249,730
17,585,249,730
22,191,419,891
22,191,419,891
23,282,700
32,812,469
834,233,297
1,184,155,118
23,282,700
23,282,700 32,812,469
32,812,469 834,233,297
834,233,2971,184,155,118
1,184,155,118
341,120,917
501,511,165
12,222,569,602
18,098,823,686
341,120,917
341,120,917 501,511,165
501,511,165
12,222,569,602
12,222,569,602
18,098,823,686
18,098,823,686
35,155,423
6,770,381
1,259,640,160
244,333,398
35,155,423
35,155,423 6,770,381
6,770,3811,259,640,160
1,259,640,160 244,333,398
244,333,398
54,841,668
53,195,795
1,965,010,252
1,919,760,459
54,841,668
54,841,668 53,195,795
53,195,7951,965,010,252
1,965,010,2521,919,760,459
1,919,760,459
56,407,583
63,373,630
2,021,118,999
2,287,065,279
56,407,583
56,407,583 63,373,630
63,373,6302,021,118,999
2,021,118,9992,287,065,279
2,287,065,279
1,100,816,922
1,407,770,389
39,442,944,158
50,804,430,530
1,100,816,922
1,100,816,9221,407,770,389
1,407,770,389
39,442,944,158
39,442,944,158
50,804,430,530
50,804,430,530

2,264,809,964
2,434,698,218
81,149,516,241
87,864,791,192
27 27 27 2,264,809,964
2,264,809,9642,434,698,218
2,434,698,218
81,149,516,241
81,149,516,241
87,864,791,192
87,864,791,192
566,813,573
570,542,841
20,309,274,505
20,590,078,551
27 27 27
566,813,573
566,813,573 570,542,841
570,542,841
20,309,274,505
20,309,274,505
20,590,078,551
20,590,078,551
1,078,606,693
1,269,541,062
38,647,132,771
45,815,928,821
23.123.1 23.1 1,078,606,693
1,078,606,6931,269,541,062
1,269,541,062
38,647,132,771
38,647,132,771
45,815,928,821
45,815,928,821
104,528,047
99,189,545
3,745,309,555
3,579,616,462
29 29 29
104,528,047
104,528,047 99,189,545
99,189,5453,745,309,555
3,745,309,5553,579,616,462
3,579,616,462
2,015,978,003
2,085,819,773
72,233,715,972
75,274,264,979
30 30 30 2,015,978,003
2,015,978,0032,085,819,773
2,085,819,773
72,233,715,972
72,233,715,972
75,274,264,979
75,274,264,979
253,954,094
295,486,650
9,099,329,410
10,663,692,377
31 31 31
253,954,094
253,954,094 295,486,650
295,486,6509,099,329,410
9,099,329,410
10,663,692,377
10,663,692,377
25 25
32 32

25
32

35 35

35

82,056,218
102,839,251
2,940,124,133
3,711,322,115
82,056,218
82,056,218 102,839,251
102,839,2512,940,124,133
2,940,124,1333,711,322,115
3,711,322,115
13,281,868
19,958,658
475,897,387
720,279,560
13,281,868
13,281,868 19,958,658
19,958,658 475,897,387
475,897,387 720,279,560
720,279,560
24,067,888
28,488,840
862,367,036
1,028,121,678
24,067,888
24,067,888 28,488,840
28,488,840 862,367,036
862,367,0361,028,121,678
1,028,121,678
6,404,096,348
6,906,564,838
229,462,667,010
249,248,095,735
6,404,096,348
6,404,096,3486,906,564,838
6,906,564,838
229,462,667,010
229,462,667,010
249,248,095,735
249,248,095,735
7,504,913,270
8,314,335,227
268,905,611,168
300,052,526,265
7,504,913,270
7,504,913,2708,314,335,227
8,314,335,227
268,905,611,168
268,905,611,168
300,052,526,265
300,052,526,265

3,969,985,400
3,969,985,400
3,969,985,400
3,969,985,4003,969,985,400
3,969,985,400
150,683,762
150,683,762
3,969,985,400
3,969,985,400
150,683,762
150,683,762 150,683,762
150,683,7623,969,985,400
3,969,985,4003,969,985,400
3,969,985,400
3,439,036,612
3,439,036,612
105,417,619,764
105,417,619,764
3,439,036,612
3,439,036,6123,439,036,612
3,439,036,612
105,417,619,764
105,417,619,764
105,417,619,764
105,417,619,764
1,152,102,940
1,152,102,940
37,188,504,448
37,188,504,448
1,152,102,940
1,152,102,9401,152,102,940
1,152,102,940
37,188,504,448
37,188,504,448
37,188,504,448
37,188,504,448

36 36

15,048,319
15,048,319
396,998,540
396,998,540
15,048,319
15,048,319 15,048,319
15,048,319 396,998,540
396,998,540 396,998,540
396,998,540
431,231,212
431,231,212
16,900,000,000
16,900,000,000
431,231,212
431,231,212 431,231,212
431,231,212
16,900,000,000
16,900,000,000
16,900,000,000
16,900,000,000
6,295,794,297
6,288,213,775
204,771,839,646
204,746,949,193
6,295,794,297
6,295,794,2976,288,213,775
6,288,213,775
204,771,839,646
204,771,839,646
204,746,949,193
204,746,949,193
(97,433,253)
(148,326,100)
39,338,974,831
40,190,979,663
(97,433,253)
(97,433,253)(148,326,100)
(148,326,100)
39,338,974,831
39,338,974,831
40,190,979,663
40,190,979,663
11,386,463,889
11,327,990,520
407,983,922,629
408,811,037,008
11,386,463,889
11,386,463,889
11,327,990,520
11,327,990,520
407,983,922,629
407,983,922,629
408,811,037,008
408,811,037,008
18,891,377,159
19,642,325,747
676,889,533,797
708,863,563,273
18,891,377,159
18,891,377,159
19,642,325,747
19,642,325,747
676,889,533,797
676,889,533,797
708,863,563,273
708,863,563,273
- 0 0
0
- - - 0 0
0
- -

36

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
สวนนหนึ
หมายเหตุ
ปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนนเป
สวนนหนึ
เป
่งของงบการเงิ
น่งสของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้ นนี้
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11

11
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สํ
ตปโตรเลี
ารวจและผลิ
ยม จํากัตดป(มหาชน)
โตรเลียม และบริ
จํากัด (มหาชน)
ษัทยอย และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
ณ
วั
น
2559
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริ
งบการเงิ
ษัท นเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

: ดอลลาร
หนวย : ดอลลารหน
สหรัวฐยอเมริ
กา สหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียสินนทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
เงินยสดและรายการเที
บเทาเงินสด ยบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้บริษัทใหญ ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

นให
ูยืมระยะสั
เงินใหกูยืมระยะสั้นเงิแก
กิจกการที
่เกี่ยวข้นอแก
งกักนิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื
สิน่นทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุลูกนหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอนุพนั ธทสิางการเงิ
นทรัพยนอนุพนั ธทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียนอื
สิน่นทรัๆพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุรวมสิ
นเวียนนทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนสิเวีนยทรั
น พยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทเงิรวนมลงทุนในบริษัทรวม

6
7
8
9
10
16.2
11
12

25
14

1,227,500,948
6
1,227,500,948
2,392,848,702 2,392,848,702
43,982,104,344 43,982,104,344
86,354,501,779 86,354,501,779
1,302,077,517
7
1,302,077,517
251,659,760 251,659,760
46,654,228,076 46,654,228,076
9,082,042,314 9,082,042,314
8 161,821
161,821113,613
113,613
5,798,148
5,798,148
4,100,137
4,100,137
213,097,193
9
213,097,193
239,521,238 239,521,238
7,635,401,840 7,635,401,840
8,643,980,340 8,643,980,340
10
1,385,445

1,385,445892,742

892,742
49,641,329

49,641,329
32,217,787

32,217,787

22,021,149

22,021,149
26,760,871

26,760,871
789,031,135

789,031,135
965,761,713

965,761,713

4,341,216,569
16.2
4,341,216,569
144,932,933
11
3,421,398
110,985,098
12

3,421,398
7,499,617
110,985,098
144,009,214

25,577,427
25,577,427

เงินลงทุนในบริษัทเงิยอนยลงทุนในบริษัทยอย

17.2

616,544,943
17.2

616,544,943
616,310,304

เงินใหกูยืมระยะยาวแก
เงินใหกกิจูยการที
ืมระยะยาวแก
่เกี่ยวของกักนิจการที่เกี่ยวของกัน
ิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุทีป่ดกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดสินรอการตั
ทรัพยภดาษี
บัญเงิชีนไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวีสิยนนอืทรั่นพยไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัคญาญารอตั
ตอบแทนตามสั
ดบัญชี ญญารอตัดบัญชี

16.3
18, 22
20, 22
23.1

12
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7,499,617
122,590,772 122,590,772
270,650,513 270,650,513
144,009,214
3,976,663,459 3,976,663,459
5,197,087,454 5,197,087,454

25,577,427
916,454,756

916,454,756
923,052,929

923,052,929

616,310,304
22,091,179,679 22,091,179,679
22,241,761,118 22,241,761,118

2,195,875,417
16.3
2,195,875,417
6,925,745,213 6,925,745,213
78,679,549,584 78,679,549,584
249,940,281,090249,940,281,090
3,179,482,444
18, 22
3,179,482,444
3,648,948,077 3,648,948,077
113,922,786,602113,922,786,602
131,685,339,263131,685,339,263
20,
221,422,466
22
221,422,466
216,950,090 216,950,090
7,933,701,424 7,933,701,424
7,829,419,785 7,829,419,785
23.1
28,679,275
28,679,275
24,247,300
24,247,300
1,027,595,833 1,027,595,833
875,050,514 875,050,514
16,575,470

25
26

144,932,933
155,548,425,749155,548,425,749
5,230,423,133 5,230,423,133

8,190,231
8,190,231
12,690,524
12,690,524
293,460,945 293,460,945
457,982,935 457,982,935
19,176,015
19,176,015
23,394,821
23,394,821
687,088,246 687,088,246
844,285,758 844,285,758
18,919,417
7,571,738
677,894,193 677,894,193
273,253,231 273,253,231
25
18,919,417
7,571,738
32,655,715
39,794,441
1,170,074,112 1,170,074,112
1,436,124,708 1,436,124,708
14
32,655,715
39,794,441
7,300,808,516 7,300,808,516
3,291,690,214 3,291,690,214
261,592,402,348261,592,402,348
118,792,411,802118,792,411,802
17.3
25,577,427

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุนปเประกอบงบการเงิ
นสวนหนึ่งของงบการเงิ
นเปนสวนหนึ
นนี้ ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธัหมายเหตุ
นวาคม 255931 ธันวาคม
31 ธัน2559
วาคม 255831 ธันวาคม
31 ธัน2558
วาคม 255931 ธันวาคม
31 ธัน2559
วาคม 255831 ธันวาคม 2558

17.3

สินทรัพยอนุพันธทสิางการเงิ
นทรัพยนอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวีสิยนนอืทรั่นพๆยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหรวมสิ
มุนเวีนยทรั
น พยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย รวมสินทรัพย

หนวย : บาท

16,575,470
18,337,998

18,337,998
593,909,153

593,909,153
661,792,239

661,792,239

25
2,521,002
2,521,002
4,323,425
4,323,425
90,329,033
90,329,033
156,026,258 156,026,258
26
5,782,279
5,782,279
5,152,149
5,152,149
207,182,554 207,182,554
185,933,700 185,933,700
6,292,460,723 6,292,460,723
11,485,591,983 11,485,591,983
225,462,688,618225,462,688,618
414,498,656,896414,498,656,896
13,593,269,239 13,593,269,239
14,777,282,197 14,777,282,197
487,055,090,966487,055,090,966
533,291,068,698533,291,068,698

12

12

บริษัท ปตท.สํ
บริษัท าปตท.สํ
รวจและผลิ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลีตปยมโตรเลี
จํากัยดม(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
และบริษและบริ
ัทยอยษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2559
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท ษัท
นเฉพาะบริ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วย : ดอลลาร
สหรักฐาอเมริกา
หนวย : หน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนี้สินและส
หนี้สวินนของผู
และสวถนของผู
ือหุน ถือหุน
หนี้สินหมุ
น นเวียน
หนีน้สเวีินยหมุ
เจาหนี้การค
า ้การคา
เจาหนี
เงินกูยืมระยะสั
เงินกูยืม้นระยะสั
จากกิจ้นการที
จากกิ่เกีจ่ยการที
วของกั
่เกีน่ยวของกัน
เจาหนี้จากการร
เจาหนี้จวากการร
มทุน วมทุน
คาใชจายค
คาาใชงจจา ยยคางจาย
ดอกเบี้ยดอกเบี
คางจาย้ คางจาย
ภาษีเงินได
ภาษี
คาเงจ
งินาไดยคางจาย
หนี้สินอนุหนี
พัน้สธินทอนุ
างการเงิ
พันธทนางการเงิน
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินระยะสั้สิน้ ระยะสั้น
หนี้สินหมุหนี
นเวี้สินยหมุ
นอื่นเวียนอื่น
รวมหนี้สรวมหนี
ินหมุน้สเวีินยหมุ
น นเวียน
หนี้สินไมหนี
หมุ้สนิ เวี
ไมยหนมุนเวียน
หุนกู หุนกู
หนี้สินภาษี
หนีเ้สงินิ ได
ภาษี
รอการตั
เงินไดดรอการตั
บัญชี ดบัญชี
ภาระผูกภาระผู
พันผลประโยชน
กพันผลประโยชน
พนักงานพนักงาน
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินคารื้อ้สถอนอุ
ินคารืป้อกรณ
ถอนอุการผลิ
ปกรณตการผลิต
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สินคาตอบแทนการต
้สินคาตอบแทนการต
อระยะเวลาการผลิ
อระยะเวลาการผลิ
ตปโตรเลีตยปมโตรเลียม
หนี้สินไมหนี
หมุ้สนินเวีไมยหนอืมุ่นเวียนอื่น
หนี้สินอนุหนี
พัน้สธินทอนุ
างการเงิ
พันธทนางการเงิน
รายไดรอการรั
 บรู
รายไดบรรูอการรั
หนี้สินไมหนี
หมุ้สนินเวีไมยหนอืมุ่นเวีๆยนอื่น ๆ
รวมหนี้สรวมหนี
ินไมหมุ้สนิ เวี
ไมยหนมุนเวียน
รวมหนี้สรวมหนี
ิน ้สิน
สวนของผู
สวถนของผู
ือหุน ถือหุน
ทุนเรือนหุทุน เรือนหุน
ทุนจดทะเบี
ทุนจดทะเบี
ยน ยน
หุนสามัญหุน3,969,985,400
สามัญ 3,969,985,400
หุน มูลคหุานหุนมูละ
ลค1าหุบาท
นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชํ
ทุนที่ออกและชํ
าระแลว าระแลว
หุนสามัญหุน3,969,985,400
สามัญ 3,969,985,400
หุน มูลคหุานหุนมูละ
ลค1าหุบาท
นละ 1 บาท
สวนเกินมูสวลนเกิ
คาหุนนมูลคาหุน
หุนกูดอยสิ
หุนทกูธิดทอี่มยสิ
ีลักทษณะคล
ธิที่มีลักษณะคล
ายทุน ายทุน
กําไรสะสม
กําไรสะสม
จัดสรรแลจัวดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพืสํ่อาการขยายงาน
รองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจยััดงสรร
ไมไดจัดสรร
องคประกอบอื
องคประกอบอื
่นของสว่นนของผู
ของสวถนของผู
ือหุน ถือหุน
รวมสวนของผู
รวมสวถนของผู
ือหุน ถือหุน
รวมหนี้สรวมหนี
ินและส้สวินนของผู
และสวถนของผู
ือหุน ถือหุน
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนสวนนหนึ
เปน่งสของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

วย : บาท
หนวย : หน
บาท

หมายเหตุ
หมายเหตุ
31 ธันวาคม
31 ธัน2559
วาคม 255931 ธันวาคม
31 ธัน2558
วาคม 2558
31 ธันวาคม
31 ธัน2559
วาคม 2559
31 ธันวาคม
31 ธัน2558
วาคม 2558

16.4 16.4

25
28

25
28

16,972,987
16,972,987 23,180,530
23,180,530 608,152,422
608,152,422 836,552,301
836,552,301
740,223,320
740,223,320
- 26,713,605,414
26,713,605,414
1,547,570
1,547,570
1,756,176
1,756,176 55,450,375
55,450,375 63,377,911
63,377,911
232,112,315
232,112,315 301,675,862
301,675,862 8,316,725,197
8,316,725,197 10,887,052,209
10,887,052,209
10,926,949
10,926,949 12,477,361
12,477,361 391,519,232
391,519,232 450,290,179
450,290,179
219,022,855
219,022,855 358,092,799
358,092,799 7,847,721,903
7,847,721,903 12,923,059,125
12,923,059,125
1,361,751
1,361,751
49,143,647
49,143,647
54,841,668
54,841,668 53,195,795
53,195,795 1,965,010,252
1,965,010,252 1,919,760,459
1,919,760,459
29,489,343
29,489,343 31,675,020
31,675,020 1,056,621,051
1,056,621,051 1,143,106,376
1,143,106,376
564,913,687
564,913,687 1,523,638,614
1,523,638,61420,241,200,432
20,241,200,432 54,985,947,621
54,985,947,621

27 27 1,078,702,460
1,078,702,460 1,248,918,507
1,248,918,50738,650,564,147
38,650,564,147 45,071,690,205
45,071,690,205
23.1 23.1 221,040,900
221,040,900 315,348,454
315,348,454 7,920,029,672
7,920,029,672 11,380,476,586
11,380,476,586
29 29
96,835,529
96,835,529 92,073,070
92,073,070 3,469,675,807
3,469,675,807 3,322,785,960
3,322,785,960
30 30 1,014,747,306
1,014,747,306 1,046,048,763
1,046,048,76336,359,012,143
36,359,012,143 37,750,410,064
37,750,410,064
31 31 253,954,094
253,954,094 295,486,650
295,486,650 9,099,329,410
9,099,329,410 10,663,692,377
10,663,692,377
25
32

25
32

35

35

82,056,218
82,056,218 102,839,251
102,839,251 2,940,124,133
2,940,124,133 3,711,322,115
3,711,322,115
2,703,882
2,703,882
3,025,605
3,025,605 96,881,734
96,881,734 109,189,787
109,189,787
16,620,969
16,620,969 20,168,670
20,168,670 595,539,396
595,539,396 727,858,561
727,858,561
2,766,661,358
2,766,661,358 3,123,908,970
3,123,908,97099,131,156,442
99,131,156,442112,737,425,655
112,737,425,655
3,331,575,045
3,331,575,045 4,647,547,584
4,647,547,584
119,372,356,874
119,372,356,874167,723,373,276
167,723,373,276

3,969,985,400
3,969,985,400 3,969,985,400
3,969,985,400
150,683,762
150,683,762 150,683,762
150,683,762 3,969,985,400
3,969,985,400 3,969,985,400
3,969,985,400
3,439,036,612
3,439,036,612 3,439,036,612
3,439,036,612
105,417,619,764
105,417,619,764105,417,619,764
105,417,619,764
1,152,102,940
1,152,102,940 1,152,102,940
1,152,102,94037,188,504,448
37,188,504,448 37,188,504,448
37,188,504,448

36

36

15,048,319
15,048,319 15,048,319
15,048,319 396,998,540
396,998,540 396,998,540
396,998,540
431,231,212
431,231,212 431,231,212
431,231,21216,900,000,000
16,900,000,000 16,900,000,000
16,900,000,000
5,067,305,119
5,067,305,119 4,946,911,042
4,946,911,042
170,048,099,303
170,048,099,303165,782,127,048
165,782,127,048
6,286,230
6,286,230
(5,279,274)
(5,279,274)33,761,526,637
33,761,526,637 35,912,460,222
35,912,460,222
10,261,694,194
10,261,694,194 10,129,734,613
10,129,734,613
367,682,734,092
367,682,734,092365,567,695,422
365,567,695,422
13,593,269,239
13,593,269,239 14,777,282,197
14,777,282,197
487,055,090,966
487,055,090,966533,291,068,698
533,291,068,698
0
0
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สํ
ตปโตรเลี
ารวจและผลิ
ยม จํากัด ต(มหาชน)
ปโตรเลียและบริ
ม จํากัดษัท(มหาชน)
ยอย และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันทีสํ่ 31
าหรัธับนปวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่สิ้นอสุยด2559
งบการเงินรวม งบการเงินรวม

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลารสหรั
หนฐอเมริ
วย : ดอลลาร
กา
สหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
รายได
รายได
รายไดจากการขาย รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการท
รายได
อขนสจงากการบริ
กาซ การทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี
กํา่ยไรจากอั
นเงินตราต
ตราแลกเปลี
างประเทศ่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุพันธทางการเงิ
กําไรจากอนุ
น พันธทางการเงิน
รายไดอื่น ๆ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจาย
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจป
คาใช
โตรเลี
จายในการสํ
ยม ารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหารคาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสํ
คาภาคหลวงและค
าหรับปโตรเลี
าตอบแทนสํ
ยม าหรับปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา คาสูญสิค้นาเสื
และค
่อมราคา
าตัดจํคาาหน
สูญายสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี
ขาดทุ่ยนนเงิ
จากอั
นตราต
ตราแลกเปลี
างประเทศ่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากอนุพันธทขาดทุ
างการเงิ
นจากอนุ
น พันธทางการเงิน
ขาดทุนจากการดอยคขาดทุ
าของสินจากการด
นทรัพย อยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินสลงทุ
วนแบ
นในบริ
งกําไรจากเงิ
ษัทรวมและการร
นลงทุนในบริ
วมคษา ัทรวมและการรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
กําไร เ(ขาดทุ
งินได น) กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรั
กําบไรปจ(ขาดทุ
ากการดํ
น) าสํเนิาหรั
นงานต
บปจอากการดํ
เนื่อง าเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับกําปไรจากการดํ
(ขาดทุนา)เนิสํนาหรั
งานที
บป่ยจกเลิ
ากการดํ
ก-สุทาธิเนิจากภาษี
นงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สําหรั
กําบไรป (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุกํนาขัไร้น(ขาดทุ
พื้นฐานน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอจากการดํ
เนื่อง าเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยจากการดํ
กเลิก าเนินงานที่ยกเลิก
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นเปปนระกอบงบการเงิ
สวนหนึ่งของงบการเงิ
นเปนสนวนีนหนึ
้ ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

37

16.1
21

23.2
13

39

หมายเหตุ
2559

25592558

หนวย : บาท

25582559

หนวย : บาท

25592558

2558

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

4,189,564,061
5,286,671,921
66,486,521
118,487,637

5,286,671,921
147,871,836,093 147,871,836,093
180,366,503,228 180,366,503,228
118,487,637
2,345,215,182 2,345,215,182
4,044,206,892 4,044,206,892

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

11,587,020 30,065,025
31,916,321
132,161,410
41,482,612
45,199,763
4,339,185,239
5,614,437,052

- - 31,916,321
1,061,453,273 1,061,453,273
1,084,584,038 1,084,584,038
132,161,410 4,856,430,254
4,856,430,254
45,199,763
1,466,714,935 1,466,714,935
1,556,128,174 1,556,128,174
5,614,437,052
152,745,219,483 152,745,219,483
191,907,852,586 191,907,852,586

582,130,736
73,351,633
218,942,791
353,108,338
37
2,079,382,379

582,130,736
685,106,114
73,351,633
182,614,663
218,942,791
274,600,640
353,108,338
426,044,473
2,079,382,379
2,707,533,348

685,106,114
20,536,741,123
182,614,663
2,595,140,068
274,600,640
7,754,126,456
426,044,473
12,464,246,975
2,707,533,348
73,368,041,766

16.1
3,984,528
118,188,754
47,150,837
21
234,465,733
3,710,705,729

69,404,572
3,984,528
3,778,445
118,188,754 47,150,837
1,349,618,465
234,465,733
251,697,060
3,710,705,729
5,950,397,780

69,404,572
25,594,662
25,594,662
2,311,014,644 2,311,014,644
3,778,445
140,844,738
140,844,738
126,911,600
126,911,600
4,171,857,817
4,171,857,817 1,349,618,465
1,688,293,759 1,688,293,759
48,610,897,353 48,610,897,353
251,697,060
8,274,219,512 8,274,219,512
8,582,017,633 8,582,017,633
5,950,397,780
131,019,106,876 131,019,106,876
205,605,742,635 205,605,742,635

8,547,096
637,026,606
(285,306,802)
23.2
351,719,804
20,334,113
13
372,053,917

8,547,096
9,027,677
637,026,606
(326,933,051)
(285,306,802)
(495,518,167)
351,719,804
(822,451,218)
20,334,113
(31,139,221)
372,053,917
(853,590,439)

9,027,677
301,430,490
(326,933,051)
22,027,543,097
(495,518,167)
(10,039,898,405)
(822,451,218)
11,987,644,692
(31,139,221)
872,073,877
(853,590,439)
12,859,718,569

301,430,490
310,905,892
22,027,543,097
(13,386,984,157)
(10,039,898,405)
(17,085,335,239)
11,987,644,692
(30,472,319,396)
872,073,877
(1,118,168,914)
12,859,718,569
(31,590,488,310)

310,905,892
(13,386,984,157)
(17,085,335,239)
(30,472,319,396)
(1,118,168,914)
(31,590,488,310)

0.07(0.21)
0.01(0.01)

(0.21)2.54
(0.01)0.22

2.54(7.96)
0.22(0.28)

(7.96)
(0.28)

20,536,741,123
23,488,441,943
2,595,140,068
6,312,780,469
7,754,126,456
9,457,025,448
12,464,246,975
14,320,318,604
73,368,041,766
92,396,334,941

23,488,441,943
6,312,780,469
9,457,025,448
14,320,318,604
92,396,334,941

39
0.07
0.01

14 14
บริษบริัทษปตท.สํ
ัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ารวจและผลิ
ตปตโตรเลี
ปโตรเลี
ยมยจํมากัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษัทษยอัทยยอย
งบกํงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็
ดเสร็
จ จ
สําหรั
สํและบริ
าบหรัปบสปิ้นสสุษดิ้นัทวัสุนย่
ดทีวัอน่ 31
ธันวาคม
2559
2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ยที่ 31ธันวาคม
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

: ดอลลาร
ฐอเมริ
หนหน
วย ว: ยดอลลาร
สหรัสฐหรั
อเมริ
กา กา

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หมายเหตุ

กําไร
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) สํนา) หรั
สําบหรัปบป
กําไร
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) เบ็
น) ดเบ็เสร็
ดเสร็
จอื่นจอื่น
รายการที
รายการที
่ไมส่ไามารถจั
มสามารถจั
ดประเภทใหม
ดประเภทใหม
เขาเไปไว
ขาไปไว
ในกํใานกํ
ไรหรื
าไรหรื
อขาดทุ
อขาดทุ
นในภายหลั
นในภายหลั
ง ง
ผลตผลต
างของอั
างของอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค
่ยนจากการแปลงค
างบการเงิ
างบการเงิ
น น
กําไรจากการเปลี
กําไรจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
้สินผลประโยชน
พนักพงาน
นักงาน
ตามหลั
ตามหลั
กคณิ
กคณิ
ตศาสตร
ตศาสตร
ประกั
ประกั
นภัยนภัย
ภาษีภาษี
เงินเไดงินจได
ากการเปลี
จากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
้สินผลประโยชน
พนักพงาน
นักงาน
ตามหลั
ตามหลั
กคณิ
กคณิ
ตศาสตร
ตศาสตร
ประกั
ประกั
นภัยนภัย
สวนแบ
สวนแบ
งขาดทุ
งขาดทุ
นเบ็นดเบ็
เสร็ดจเสร็
อื่นจจากบริ
อื่นจากบริ
ษัทรษวัทมและการร
รวมและการร
วมความคา
รายการที
รายการที
่สามารถจั
่สามารถจั
ดประเภทใหม
ดประเภทใหม
เขาเไปไว
ขาไปไว
ในกํใานกํ
ไรหรื
าไรหรื
อขาดทุ
อขาดทุ
นในภายหลั
นในภายหลั
ง ง
ผลตผลต
างของอั
างของอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค
่ยนจากการแปลงค
างบการเงิ
างบการเงิ
น น
ผลขาดทุ
ผลขาดทุ
นที่ยนังทีไม่ยังรไม
ับรูรจับากการวั
รูจากการวั
ดมูลดคมูาลเงิคนาเงิลงทุ
นลงทุ
นเผืน่อเผื
ขาย
่อขาย
ผลกํผลกํ
าไรจากเครื
าไรจากเครื
่องมื่อองมื
ปองกั
ปอนงกัความเสี
นความเสี
่ยงกระแสเงิ
่ยงกระแสเงิ
นสดนสด
ภาษีภาษี
เงินเไดงินเกีได่ยเวกั
กี่ยบวกัเครืบ่อเครื
งมื่อองมื
ปองกั
ปอนงกัความเสี
นความเสี
่ยงกระแสเงิ
่ยงกระแสเงิ
นสดนสด
สวนแบ
สวนแบ
งกํางไรกํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) เบ็
น)ดเบ็
เสร็ดจเสร็
อื่นจจากบริ
อื่นจากบริ
ษัทรษวัทมและการร
รวมและการร
วมความคา
กําไร
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) เบ็
น) ดเบ็เสร็
ดเสร็
จอื่นจอืสํา่นหรั
สําบหรัปบ-สุปท-สุธิจทากภาษี
ธิจากภาษี
กําไร
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) เบ็
น) ดเบ็เสร็
ดเสร็
จรวมสํ
จรวมสํ
าหรัาบหรัปบป
กําไร
กํา(ขาดทุ
ไร (ขาดทุ
น) เบ็
น) ดเบ็เสร็
ดเสร็
จอื่นจอืซึ่งนเป
ซึ่งนเปสวนนหนึ
สวนหนึ
่งขององค
่งขององค
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของส
่นของส
วนของผู
วนของผู
ถือหุถือนหุน
จากการดํ
จากการดํ
าเนิานเนิงานต
นงานต
อเนือ่อเนื
ง ่อง
จากการดํ
จากการดํ
าเนิานเนิงานที
นงานที
่ยกเลิ่ยกเลิ
ก ก
13 13

: บาท
หนหน
วย ว: ยบาท

2559
2559

2558
2558

372,053,917
372,053,917

(853,590,439)
(853,590,439)

- -

2559
2559

- -

2558
2558

12,859,718,569
12,859,718,569

(31,590,488,310)
(31,590,488,310)

(4,015,123,432)
(4,015,123,432)

43,066,567,244
43,066,567,244

- -

15,996,915
15,996,915

- -

576,084,107
576,084,107

- (28,215)
(28,215)

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

- (1,010,275)
(1,010,275)

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

(13,464,713)
(13,464,713)
(189,547)
(189,547)
12,113,450
12,113,450
52,043,003
52,043,003
390,654
390,654
50,864,632
50,864,632
422,918,549
422,918,549

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

912,814,061
912,814,061
(6,687,393)
(6,687,393)
436,783,992
436,783,992
1,806,719,121
1,806,719,121
13,488,819
13,488,819
(853,015,107)
(853,015,107)
12,006,703,462
12,006,703,462
#REF!
#REF!

(4,993,451,372)
(4,993,451,372)
(1,316,928)
(1,316,928)
777,428,098
777,428,098
(1,319,922,183)
(1,319,922,183)
(28,469,274)
(28,469,274)
37,818,238,380
37,818,238,380
6,227,750,070
6,227,750,070
#REF!
#REF!

50,864,632
50,864,632
- -

(37,165,947)
(37,165,947)
- -

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

37,701,006,483
37,701,006,483
117,231,897
117,231,897

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนนเปสวนนหนึ
สวนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
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15
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บริษัท ปตท.สํ
บริษาัทรวจและผลิ
ปตท.สํารวจและผลิ
ตปโตรเลียตมปโจํตรเลี
ากัด ย(มหาชน)
ม จํากัด (มหาชน)
และบริษัทและบริ
ยอย ษัทยอย
งบกําไรขาดทุ
งบกํนาไรขาดทุน
งบก�ำไรขาดทุน
สําหรับปสสํิ้นาสุหรั
ดวับนปทีส่ ิ้น31สุดธัวันนวาคม
ที่ 31 2559
ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)งบการเงิ
และบรินงบการเงิ
ษเฉพาะบริ
ัทย่อยนษเฉพาะบริ
ัท
ษัท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลาร
หนวย :สดอลลาร
หรัฐอเมริสกหรัา ฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุหมายเหตุ2559

รายได รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น รายไดอื่น
กําไรจากอัตกํราแลกเปลี
าไรจากอัตราแลกเปลี
่ยนเงินตราต่ยานเงิ
งประเทศ
นตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอนุกํพาไรจากอนุ
ันธทางการเงิ
พันธนทางการเงิน
รายไดอื่น ๆรายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรัเงิบนจากกิ
ปนผลรั
จการที
บจากกิ
่เกี่ยจวขการที
องกัน่เกี่ยวของกัน
รวมรายไดรวมรายได
คาใชจาย คาใชจาย
คาใชจายการดํ
คาใชาจเนิานยการดํ
งาน าเนินงาน
คาใชจายในการสํ
คาใชจายในการสํ
รวจปโตรเลี
ารวจป
ยม โตรเลียม
คาใชจายในการบริ
คาใชจายในการบริ
หาร
หาร
คาภาคหลวงและค
คาภาคหลวงและค
าตอบแทนสําตอบแทนสํ
าหรับปโตรเลี
าหรัยบมปโตรเลียม
คาเสื่อมราคา
คาเสืคา่อสูมราคา
ญสิ้นและค
คาสูญาตัสิด้นจํและค
าหนาายตัดจําหนาย
คาใชจายอืค่นาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอั
ขาดทุ
ตราแลกเปลี
นจากอัตราแลกเปลี
่ยนเงินตราต่ยานเงิ
งประเทศ
นตราตางประเทศ
คาตอบแทนผู
คาตอบแทนผู
บริหาร บริหาร
ตนทุนทางการเงิ
ตนทุนนทางการเงิน
รวมคาใชจรวมค
าย าใชจาย
กําไรกอนภาษี
กําไรก
เงินอนภาษี
ได เงินได
คาใชจายภาษี
คาใชเงิจนาไดยภาษีเงินได
กําไรสําหรักํบาปไรสําหรับป

หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนึ
นเป่งของงบการเงิ
นสวนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้
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2558

2558

2559

2559

2558

2558

2,086,268,509
2,086,268,509 2,530,456,031
2,530,456,03173,653,562,367
73,653,562,36786,490,274,461
86,490,274,461
15,056,09315,056,093
- 524,977,283
524,977,283
144,353,525
144,353,525 181,109,662
181,109,662 5,097,078,749
5,097,078,749 6,187,067,523
6,187,067,523
1,323,5401,323,540 4,936,6384,936,638 46,737,94246,737,942 162,378,652
162,378,652
19,004,68019,004,680 16,956,17216,956,172 672,598,400
672,598,400 586,792,918
586,792,918
8,890,7078,890,707 37,187,20437,187,204 313,458,899
313,458,899 1,330,051,507
1,330,051,507
2,274,897,054
2,274,897,054 2,770,645,707
2,770,645,70780,308,413,640
80,308,413,64094,756,565,061
94,756,565,061

37

16.1

23.2

กําไรตอหุนกําไรตอหุน
กําไรตอหุนกํขัา้นไรต
พื้นอฐาน
หุนขั้นพื้นฐาน

2559

หนวย : บาท
หนวย : บาท

39

196,404,375
196,404,375 246,515,490
246,515,490 6,934,477,756
6,934,477,756 8,430,156,264
8,430,156,264
2,386,3202,386,320 4,347,1374,347,137 84,295,71284,295,712 149,176,854
149,176,854
139,713,823
139,713,823 187,295,893
187,295,893 4,955,198,140
4,955,198,140 6,459,239,002
6,459,239,002
37 260,975,565
260,975,565 316,307,004
316,307,004 9,213,412,729
9,213,412,72910,811,283,723
10,811,283,723
932,959,454
932,959,454 1,178,364,136
1,178,364,13632,915,949,100
32,915,949,10040,221,805,904
40,221,805,904
56,823,46756,823,467
- 1,925,786,325
1,925,786,325
16.1 3,984,5283,984,528 3,778,4453,778,445 140,844,738
140,844,738 126,911,600
126,911,600
121,965,230
121,965,230 121,517,444
121,517,444 4,304,672,616
4,304,672,616 4,149,643,980
4,149,643,980
1,658,389,295
1,658,389,295 2,114,949,016
2,114,949,01658,548,850,791
58,548,850,79172,274,003,652
72,274,003,652
616,507,759
616,507,759 655,696,691
655,696,69121,759,562,849
21,759,562,84922,482,561,409
22,482,561,409
23.2 (131,668,502)
(131,668,502) (384,232,944)
(384,232,944)(4,659,772,753)
(4,659,772,753)
(13,259,682,075)
(13,259,682,075)
484,839,257
484,839,257 271,463,747
271,463,74717,099,790,096
17,099,790,096 9,222,879,334
9,222,879,334
39

0.11

0.11

0.06

0.06

3.82

3.82

2.04

2.04

16

16

บริษัท บริ
ปตท.สํ
ษัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลี
ตปยโมตรเลี
จํากัยดม (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
และบริและบริ
ษัทยอยษัทยอย
งบกําไรขาดทุ
งบกําไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็
นเบ็
จ ดเสร็จ
สํ
า
หรั
บ
สํ
ป
า
ส
หรั
น
้
ิ
สุ
บ
ด
ป
วั
ส
น
น
้
ิ
ที
สุ
่
31
ด
วั
น
ธั
ที
น
่
วาคม
31
ธัน2559
วาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท ษัท
งบการเงิ
นเฉพาะบริ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย :หน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริ
วย : ดอลลาร
สหรักฐาอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2559

2558 2558

หนวย :หน
บาท
วย : บาท
2559 2559

กําไรสํากํหรั
บปาหรับป
484,839,257
าไรสํ
484,839,257 271,463,747
271,463,747 17,099,790,096
17,099,790,096
กําไร (ขาดทุ
) เบ็ดนเสร็
จอืด่นเสร็จอื่น
กําไร น(ขาดทุ
) เบ็
รายการที
่ไมสามารถจั
ดประเภทใหม
เขาไปไวเขใานกํ
าไรหรื
ในภายหลั
ง
รายการที
่ไมสามารถจั
ดประเภทใหม
ไปไว
ในกํอาขาดทุ
ไรหรือนขาดทุ
นในภายหลั
ง
ผลตางของอั
ราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค
างบการเงิ
น
ผลตาตงของอั
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค
างบการเงิ
น
- (2,553,396,112)
(2,553,396,112)
กําไรจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
พนักงานพนักงาน
กําไรจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
ตามหลักตามหลั
คณิตศาสตร
ระกันภัปยระกันภัย
12,900,530
กคณิตปศาสตร
12,900,530
ภาษีเงินภาษี
ไดจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
พนักงานพนักงาน
เงินไดจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สินผลประโยชน
ตามหลักตามหลั
คณิตศาสตร
ระกันภัปยระกันภัย
(6,450,265)
กคณิตปศาสตร
(6,450,265)
รายการที
่สามารถจั
ดประเภทใหม
เขาไปไวเขใานกํ
าไรหรื
ในภายหลั
ง
รายการที
่สามารถจั
ดประเภทใหม
ไปไว
ในกํอาขาดทุ
ไรหรือนขาดทุ
นในภายหลั
ง
ผลกําไรจากเครื
่องมือปอ่ งกั
่ยงกระแสเงิ
นสด นสด
14,456,880
21,049,161
ผลกําไรจากเครื
งมืนอความเสี
ปองกันความเสี
่ยงกระแสเงิ
14,456,880
21,049,161 503,078,159
503,078,159
ภาษีเงินภาษี
ไดเกีเ่ยงินวกัไดบเเครื
่องมืบเครื
อปอ่ งกั
่ยงกระแสเงิ
นสด นสด
(2,891,376)
(4,209,832)
กี่ยวกั
งมืนอความเสี
ปองกันความเสี
่ยงกระแสเงิ
(2,891,376)
(4,209,832) (100,615,632)
(100,615,632)
กําไร (ขาดทุ
) เบ็ดนเสร็
จอืด่นเสร็
สําจหรั
11,565,504
23,289,594
กําไร น(ขาดทุ
) เบ็
อื่นบสํปา-สุหรัทบธิปจากภาษี
-สุทธิจากภาษี
11,565,504
23,289,594 (2,150,933,585)
(2,150,933,585)
กําไรเบ็กํดาเสร็
จรวมสํ
บปาหรับป
496,404,761
ไรเบ็
ดเสร็จาหรั
รวมสํ
496,404,761 294,753,341
294,753,341 14,948,856,511
14,948,856,511
473,115,167
473,115,167 311,953,233
311,953,233 (17,388,940,982)
(17,388,940,982)
- 34,256,441,448.00
- 5,273,825.00
5,273,825.00 40,489,486.00
40,489,486.00
- 34,256,441,448.00
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเปนสวนนหนึ
นนี้ นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เปน่งสของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ

2558 2558
9,222,879,334
9,222,879,334

31,561,197,952
31,561,197,952
464,579,262
464,579,262
(232,289,632)
(232,289,632)
689,598,949
689,598,949
(145,289,038)
(145,289,038)
32,337,797,493
32,337,797,493
41,560,676,827
41,560,676,827
40,544,975,312
40,544,975,312
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม

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

งบการเงินรวม

42

หมายเหตุ

42

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

150,683,762

150,683,762

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,439,036,612

150,683,762

ทุนที่ออก
และชําระแลว

3,439,036,612

สวนเกิน
มูลคาหุน

150,683,762

ทุนที่ออก
และชําระแลว

1,152,102,940

1,152,102,940

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

1,152,102,940

1,152,102,940

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

15,048,319

15,048,319

สํารอง
ตามกฎหมาย

15,048,319

15,048,319

สํารอง
ตามกฎหมาย

431,231,212

431,231,212

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

431,231,212

431,231,212

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

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

6,288,213,775

ยังไมไดจัดสรร

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

7,462,227,174

ยังไมไดจัดสรร

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

(89,234,121)

การแปลงคา
งบการเงิน

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

(59,729,264)

การแปลงคา
งบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

17

(189,547)
(596,170)

(406,623)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(25,293)
(406,623)

(381,330)

เงินลงทุนเผื่อขาย

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

(15,135,812)

12,113,450
7,857,788

(4,255,662)

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

(53,614,561)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

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

(27,073,099)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

390,654
(424,479)

(815,133)

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทรวม
และการรวมคา

(788,266)
(815,133)

(26,867)

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทรวม
และการรวมคา

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

12,547,983,647

รวม
สวนของผูถือหุน

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

(148,326,100)

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

11,327,990,520

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

(102,346,372)

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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156,570,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม

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

งบการเงินรวม

42

หมายเหตุ

42

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

3,969,985,400

3,969,985,400

สวนเกิน
มูลคาหุน

105,417,619,764

3,969,985,400

ทุนที่ออก
และชําระแลว

105,417,619,764

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,969,985,400

ทุนที่ออก
และชําระแลว

37,188,504,448

37,188,504,448

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

37,188,504,448

37,188,504,448

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

396,998,540

396,998,540

สํารอง
ตามกฎหมาย

396,998,540

396,998,540

สํารอง
ตามกฎหมาย

16,900,000,000

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

16,900,000,000

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

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

204,746,949,193

ยังไมไดจัดสรร

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

247,056,626,655

ยังไมไดจัดสรร

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

42,122,992,389

การแปลงคา
งบการเงิน

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

4,049,876,517

การแปลงคา
งบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

18

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

(14,562,769)

เงินลงทุนเผื่อขาย

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

(13,245,841)

เงินลงทุนเผื่อขาย

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

(495,782,393)

436,783,992
364,393,516

(72,390,476)

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

(1,815,704,576)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

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

(849,818,574)

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

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

(29,354,905)

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทรวม
และการรวมคา

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

(885,631)

สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษัทรวม
และการรวมคา

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

40,190,979,663

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

2,690,144,078

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

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

408,811,037,008

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

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

413,619,878,885

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุ

42

หมายเหตุ

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

150,683,762
150,683,762

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,439,036,612

150,683,762

ทุนที่ออก
และชําระแลว

3,439,036,612

สวนเกิน
มูลคาหุน

150,683,762

ทุนที่ออก
และชําระแลว

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,152,102,940

1,152,102,940

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

1,152,102,940

1,152,102,940

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

15,048,319

15,048,319

สํารอง
ตามกฎหมาย

15,048,319

15,048,319

สํารอง
ตามกฎหมาย

431,231,212

431,231,212

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

431,231,212

431,231,212

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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(65,670,430)
11,652,824
(310,427,574)
484,839,257
5,067,305,119

4,946,911,042

ยังไมไดจัดสรร

(65,892,474)
34,358,077
(297,702,344)
271,463,747
6,450,265
4,946,911,042

4,998,233,771

ยังไมไดจัดสรร

(4,209,832)
1,319,818

5,529,650

16,839,329
(5,279,274)

(22,118,603)

14,456,880
7,857,788

(6,599,092)

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

1,319,818

11,565,504
6,286,230

(5,279,274)

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

21,049,161
(6,599,092)

(27,648,253)

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

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

10,129,734,613

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

(65,892,474)
34,358,077
(297,702,344)
271,463,747
23,289,594
10,129,734,613

10,164,218,013

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

105,417,619,764

3,969,985,400

สวนเกิน
มูลคาหุน

ทุนที่ออก
และชําระแลว

105,417,619,764

105,417,619,764

3,969,985,400

3,969,985,400

105,417,619,764

สวนเกิน
มูลคาหุน

3,969,985,400

ทุนที่ออก
และชําระแลว

37,188,504,448

37,188,504,448

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

37,188,504,448

37,188,504,448

หุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

396,998,540

396,998,540

สํารอง
ตามกฎหมาย

396,998,540

396,998,540

สํารอง
ตามกฎหมาย

16,900,000,000

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

16,900,000,000

16,900,000,000

สํารองเพื่อ
การขยายงาน

กําไรสะสม

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

165,782,127,048

ยังไมไดจัดสรร

(2,304,740,927)
1,191,565,057
(9,923,416,077)
9,222,879,334
232,289,630
165,782,127,048

167,363,550,031

ยังไมไดจัดสรร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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(2,553,396,112)
33,516,549,333

36,069,945,445

การแปลงคา
งบการเงิน

31,561,197,952
36,069,945,445

4,508,747,493

การแปลงคา
งบการเงิน

503,078,159
317,502,941

(185,575,218)

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

28,089,995

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

35,912,460,222

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

3,806,952,359
32,105,507,863
35,912,460,222

173,379,033

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

(145,289,038)
28,089,995

689,598,949
(185,575,218)

(875,174,167)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับ
การปองกัน
เครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด ความเสี่ยงกระแสเงินสด

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

365,567,695,422

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท

(2,304,740,927)
1,191,565,057
(9,923,416,077)
9,222,879,334
32,337,797,493
365,567,695,422

335,043,610,542

รวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
ิ้นสุดษ
วันัททีย่
่ 31อธัยนวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
ขาดทุน (กําไร) จากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ํากวาดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้จากการรวมทุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
คาใชจายลวงหนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนวย : บาท

2559

2558

2559

2558

637,026,606

(326,933,051)

22,027,543,097

(13,386,984,157)

(8,547,096)
2,079,382,379
47,150,837
29,013,799
(19,029,178)
13,289,970
(6,388,856)
82,965,125
7,326,825
11,345,952
(16,087,759)
199,624,995
3,057,073,599

(9,027,677)
2,707,533,348
1,349,618,465
147,963,929
31,227,081
9,888,189
(13,827,721)
(21,549,970)
17,896,296
(649,236)
211,300,566
4,103,440,219

(301,430,490)
73,368,041,766
1,688,293,759
1,023,210,620
(684,931,774)
474,860,641
(225,468,621)
2,959,954,702
258,670,816
400,410,346
(423,506,532)
7,044,330,412
107,609,978,742

(310,905,892)
92,396,334,941
48,610,897,352
5,123,388,019
1,112,786,237
341,991,310
(472,755,513)
(948,617,147)
623,409,882
(22,196,722)
7,204,599,118
140,271,947,428

88,580,683
3,999,903
47,266,844
(6,235,650)
36,200,386
(10,919,298)
24,797,080
(2,452,125)
(90,158,476)

157,385,110
68,502,768
6,379,371
(4,634,656)
(49,457,085)
18,624,074
42,932,730
2,363,818
(23,133,665)

3,126,093,857
141,160,254
1,668,090,416
(220,061,853)
1,277,544,957
(385,352,086)
875,111,791
(86,537,760)
(3,181,775,619)

5,380,834,699
2,342,039,034
218,104,127
(158,454,134)
(1,690,886,786)
636,737,896
1,467,825,810
80,816,496
(790,916,176)

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

(273,244,753)
6,268,791
(151,583,886)
(16,042,966)

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

(9,341,956,474)
214,323,509
(5,182,496,821)
(548,492,492)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
ิ้นสุดษ
วันัททีย่
่ 31อย
ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
รายไดรอการรับรู
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

หนวย : บาท

2559

2558

2559

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

1,969,872
(48,609,423)
(600,632)

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

2558

67,347,895
(1,661,906,056)
(20,534,998)

2,517,102

(1,531,941)

88,830,838

(52,375,480)

21,191,709

26,553,091

747,874,931

907,822,796

(596,954,707)

(970,268,972)

(21,067,081,233)

(33,172,496,075)

826,326

(6,659,395)

29,745,597

(213,152,464)

(768,758,173)

(1,214,787,749)

(27,129,600,004)

(41,517,815,694)

2,288,315,426

2,888,652,470

80,480,378,738

98,754,131,734

(1,992,077,517)
274,159,760
-

(264,159,760)
(2,650,000)

(70,302,249,683)
9,675,350,340
-

(9,031,349,907)
(90,600,768)

เงินสดรับจากการลงทุนในการรวมคา

1,311,000

2,161,043

46,266,397

73,883,832

เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัท
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

5,211,927
4,670,803

4,402,886
9,293,303

183,933,717
164,836,953

150,530,130
317,728,461

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

551,767

580,570

19,472,381

19,849,086

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น

(998,014,768)

(1,733,586,467)

(35,220,860,027)

(59,269,534,455)

(24,757,396)

(142,135,176)

(873,711,304)

(4,859,455,157)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายลงทุนในการรวมคา

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายสําหรับตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

8,704,391

-

307,185,973

-

(5,950)

(9,940,529)

(209,990)

(339,856,425)

(2,720,245,983)

(2,136,034,130)

(95,999,985,243)

(73,028,805,203)

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

(700,000,000)
(411,469,408)
(186,915,420)
(65,892,474)
(297,702,344)
(1,661,979,646)

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

(23,932,278,489)
(14,067,714,960)
(6,390,445,538)
(2,252,795,760)
(10,178,136,295)
(56,821,371,042)

(976,299,950)

(909,361,306)

(34,730,903,623)

(31,096,044,511)

2,995,402,554

3,930,359,747

108,099,811,788

129,556,646,471

2,019,102,604

3,020,998,441

73,368,908,165

98,460,601,960

20,397,178

(25,595,887)

(292,392,178)

9,639,209,828

2,039,499,782
-

2,995,402,554
-

73,076,515,987
-

108,099,811,788
-

849,385,666

793,782,987

29,975,602,199

27,138,622,151

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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23
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

2559

2558

2559

2558

616,507,759

655,696,691

21,759,562,849

22,482,561,409

932,959,454

1,178,364,136

32,915,949,100

40,221,805,904

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจาย
คาใชจายตัดจายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
รายไดจากรายไดรอการรับรู
กําไรจากอนุพันธทางการเงิน
สวนเกินจากมูลคาที่ตราไวจากการซื้อคืนหุนกู

-

755,638

-

26,929,741

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

2,478,117
6,931,577
(964,291)
(5,038,970)
-

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

85,511,664
240,869,988
(32,968,112)
(166,063,058)
-

เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

(8,890,707)

(37,187,204)

(313,458,899)

(1,330,051,507)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

9,954,872

16,634,629

351,317,714

580,240,360

(124,513,200)

12,175,731

(4,394,185,456)

416,275,688

(24,806,206)

(61,271,460)

(877,578,389)

(2,095,358,172)

1,397,489,904

1,768,574,594

49,317,160,928

60,429,753,905

22,249,302

58,910,428

785,198,342

2,014,086,819

(494,224)

1,041,842

(17,441,626)

35,619,492

5,187,986

17,160,025

183,088,783

586,683,577

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยรับสูงกวาดอกเบี้ยจาย
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ

573,100

438,415

20,225,233

14,988,977

29,306,776

(25,453,411)

1,034,263,100

(870,225,885)

ลูกหนี้จากการรวมทุน

4,493,703

(2,803,724)

158,586,923

(95,856,425)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

7,947,479

7,793,230

280,473,864

266,442,502

(700,996)

355,174

(24,738,820)

12,143,030

(114,535,784)

(135,560,393)

(4,042,073,264)

(4,634,670,109)

(208,606)

344,850

(7,361,914)

11,790,071

พัสดุคงเหลือ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

2559

2558

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ตอ)
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

(39,413,369)
(8,154,190)
(45,965,584)
(9,256,450)

(81,149,710)
(10,837,120)
(47,929,814)
(709,077)

(1,390,934,077)
(287,768,871)
(1,622,167,770)
(326,668,651)

(2,774,424,940)
(370,509,978)
(1,638,670,937)
(24,242,610)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

14,995,589

10,336,937

529,208,155

353,409,207

(361,914,863)

(586,503,387)

(12,772,308,741)

(20,051,946,282)

(495,890,131)

(794,565,735)

(17,500,419,334)

(27,165,383,491)

901,599,773

974,008,859

31,816,741,594

33,264,370,414

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

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

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

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

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

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

1,001,113,653
(820,911,656)
(234,639)
8,890,707
4,328,282
78,844,956

1,244,659,024
(1,945,224,767)
(74,011)
37,187,204
9,018,758
98,215,047

35,330,222,554
(28,970,728,151)
(8,280,623)
313,761,230
152,749,064
2,782,511,103

42,553,609,122
(66,505,229,787)
(2,530,372)
1,271,392,188
308,342,055
3,357,871,224

(445,729,025)

(701,134,658)

(15,730,187,675)

(23,971,071,294)

(16,971,213)

(40,370,835)

(598,929,752)

(1,380,237,240)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(645,283,967)

(1,641,925,654)

(22,772,665,304)

(56,135,745,729)

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

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

659,920,569
(50,000,000)
(63,258,692)
(65,892,474)
(297,702,344)
183,067,059
(484,849,736)

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

22,562,004,075
(1,709,448,464)
(2,162,749,486)
(2,252,795,760)
(10,178,136,295)
6,258,874,070
(16,612,501,245)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

2,392,848,702

2,877,077,661

86,354,501,779

94,837,250,254

1,216,008,252

2,392,227,925

44,821,174,270

78,224,749,009

11,492,696

620,777

(839,069,926)

8,129,752,770

1,227,500,948

2,392,848,702

43,982,104,344

86,354,501,779

เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

-

2559

-

2558

-

-

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

343,328,991

265,808,982

12,116,396,195

9,087,735,111

50,494,431

61,007,563

1,781,994,969

2,085,785,680
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25
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษั ท ปตท.สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม จํ า กั ด (มหาชน) (บริษั ท ) เป น บริษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยและเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคาร เอ ชั้น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจ
และผลิ ต ป โตรเลี ย มทั้ ง ภายในประเทศไทยและต า งประเทศ ธุ รกิ จ ท อ ขนส ง ก า ซในต า งประเทศ และการลงทุ น ใน
ธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน 10 ประเทศ โดยมีโครงการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนการรวมทุน ดังตอไปนี้
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

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

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา
สาธารณรัฐแหง Total E&P Myanmar
สหภาพเมียนมาร
เยตากุน
สาธารณรัฐแหง Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
สหภาพเมียนมาร
พีทีทีอีพี 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
จี 4/43
จี 9/43
ไทยบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 22/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
จี 4/48
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บงกช (จี 12/48)
1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 28/48
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียมประเทศไทย จํากัด
คอนแทร็ค 4 (จี 7/50)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อาทิตย (จี 8/50)
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซอติกา
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็ม 3
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็ม 11
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมาร
พื้นที่พัฒนารวมไทยไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian
มาเลเซีย
Berhad
โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
บี 8/32 และ 9 เอ 2
โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม
โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2558
25.5

25.5

19.31784

19.31784

100
21.375
100

100
21.375
100

100
100
5
44.4445
45
80
80

100
100
5
44.4445
70
45
80
80

80

80

100

100

50

50

25.001

25.001

7

7

8.5

8.5
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

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

28.5

28.5

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

25

25

-

100

35

35

20
60
75

20
60
75

28.33

28.33

70

70

100

100

-

100

75

75

โครงการของ PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
รัฐสุลตานโอมาน PTTEP Oman Company Limited
โอมาน 44 3
โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
สาธารณรัฐ
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
Groupement Bir Seba
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮอม (แปลง อียู-1)
ไทย
PTTEP SP Limited
4
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
บี 6/27
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
โครงการของ PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
สาธารณรัฐ
Murphy Semai Oil Co.,Ltd
อินโดนีเซีย เซไมทู 5
อินโดนีเซีย
โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
เมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร MD-7 และ MD-8
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
- แปลง MD-7
สหภาพเมียนมาร
6
- แปลง MD-8
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร
เมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมาร

28
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2558

โครงการของ PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
อินโดนีเซีย เซาท มานดาร 7
สาธารณรัฐ
PTTEP South Mandar Limited
อินโดนีเซีย
โครงการของ PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)
สาธารณรัฐ
PTTEP Malunda Limited
อินโดนีเซีย มาลุนดา 8
อินโดนีเซีย
โครงการของ PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
มาเรียนา ออยล แซนด
แคนาดา
PTTEP Canada Limited

-

50.7463

100

100

100

100

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

แปลง

เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อารแอล 7,
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited
เอซี/อารแอล 12 และเอซี/พี 54
เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3 9
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited
เอซี/อารแอล 10
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
เอซี/อารแอล 4 (Tenacious)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
เอซี/อารแอล 6 (Audacious), เอซี/อารแอล 6 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
(ไมรวม Audacious) 10
เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious),
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited
เอซี/อารแอล 5
ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี 11 Woodside Energy Limited
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของกลุม Cove Energy Limited (Cove)
โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร
สาธารณรัฐ
Anadarko Mozambique Area 1 Limitada
แอเรีย วัน
โมซัมบิก
12
สาธารณรัฐ
Anadarko Mozambique Area 1 Limitada
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
โมซัมบิก
เคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี
สาธารณรัฐ
Anadarko Kenya Company
13
และแอล 12
เคนยา

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2558
100
100
100
90
100
100

89.6875
90
100
50

100

100

-

20

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2558
8.5

8.5

-

10

-

10
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โครงการ

ประเทศ

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

บริษัทผูดําเนินการ

Premier Oil Natuna Sea BV

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2559
2558
11.5

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

30

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
PTTEP SP Limited

11.5

25
20

15
35

15
35

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

15

15

โครงการของ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
ซาราวักเอสเค 410 บี 14

42.5

-

1

เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 บริ ษั ท ปตท.สผ.อิ น เตอร เนชั่ น แนล จํ า กั ด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่ ง เป น ผู ดํ า เนิ น การแปลงสํ า รวจ
หมายเลขแอล 28/48 ได รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ก ารคื น พื้ น ที่ แ ปลงสั ม ปทานดั ง กล า วจากกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ภายหลั ง
ดําเนินการตามขอผูกพันครบถวนแลว

2

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

3

ในระหว า งป ก ลุ ม บริ ษั ท ได ทํ า การขาย PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) โดยรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม อยู ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 เรื่องการขาย PTTEP Oman Company Limited และการดําเนินงานที่ยกเลิก

4

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผูรวมทุนอื่นในโครงการ บี 6/27 ซึ่งมีบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.) เปนผูดําเนินการ
ไดลงนามในสัญ ญาขอยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญ ญารวมทุน ทั้งนี้อยู
ระหวางการนําสงเอกสารใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5

เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู ร ว มทุ น ยื่ น ขอยุ ติ ก ารสํ า รวจและคื น พื้ น ที่
แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมี
ผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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6

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ
เมียนมาร MD-8 ในสัดสวนรอยละ 100 ตอรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

7

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 50.7463 ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร

8

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ
อินโดนีเซีย มาลุนดา หลั ง จากดํา เนิ น การตามข อ ผู ก พั น ตามสั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต ครบถ ว นแล ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

9

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเครือรัฐ
ออสเตรเลียในการรับโอนสัดสวนการรวมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3 จากผูรวมทุนอื่น
ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 89.6875 เปนรอยละ 100

10

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการรับโอน
สัดสวนการรวมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/อารแอล 6 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50 เปนรอยละ 100

11

เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA) ได รั บอนุ มั ติ จากรั ฐบาลเครื อรั ฐ
ออสเตรเลียในการขอยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ในแปลงสัมปทาน ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี

12

เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2559 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกในการยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร

13

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลเคนยาในการขอยุติการรวม
ลงทุนในสัดสวนรอยละ 10 ในโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12

14

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต เพื่อรับสิทธิใน
การดํ า เนิ น การสํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย มในแปลงสํ า รวจในทะเล ซาราวั ก เอสเค 410 บี ซึ่ งอยู ในประเทศมาเลเซี ย โดย
PTTEP HKO มีสัดสวนรอยละ 42.5 และเปนผูดําเนินการ
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เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท จั ด ทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึง
การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค า เรื่ อ ง “กํ า หนดรายการย อ ที่ ต อ งมี ในงบการเงิ น พ.ศ. 2554” ประกาศ ณ วั น ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไปนั้น งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว โดยไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดประกาศ เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ซึ่งจะนํามาใชแทนประกาศฉบับที่ 1 ที่ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยใหมีผลบังคับใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไปนั้น ผูบริหารของกลุมบริษัทได
ประเมิ น และเห็ นว าการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกั บรายการย อที่ ต องมี ในงบการเงิ นตามประกาศฉบั บที่ 2 ดั งกล าว จะไม มี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินของบริษัทสําหรับปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency)
และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค ากํ าหนดให กิ จการต อ งนํ าเสนองบการเงิ น ในสกุ ลเงิ น บาท กลุ ม บริ ษั ท จึ งนํ าเสนองบการเงิ น
ในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ในกรณี ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ทํ าสั ม ปทานหรื อ ร วมลงทุ น ในสั ญ ญาแบ งป น ผลผลิ ต กั บ ผู อื่ น เพื่ อ สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม
กลุ มบริ ษั ท ได บั น ทึ กส วนได เสี ยตามสั ดส วนของค าใช จ าย สิ น ทรั พ ย และหนี้ สิ นตามรายงานค าใช จ าย ซึ่ งจั ดทํ าโดย
ผูดําเนินการในสั มปทานหรือสัญญาแบงป นผลผลิ ต รายงานคาใชจายนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบั ญชีอื่นทุ กป และโดย
คณะกรรมการผูรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ทจั ดทํ าขึ้ น โดยใช เกณฑ ราคาทุ น เดิ มในการวั ดมู ลค าขององค ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน
ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อ การรายงานสิ น ทรัพ ย หนี้ สิ น รายได และค า ใช จ า ย การประมาณการและข อ สมมติ ฐ านมาจาก
ประสบการณในอดีต และปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวะแวดลอมนั้น ๆ
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการ
และตั้งขอสมมติฐานไว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบั บภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

32
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มาตรฐานการบั ญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม
มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

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
เรื่อ ง การบั ญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่ อ ง ป ระม าณ ก ารห นี้ สิ น ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
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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 งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญ ญาเชา
หรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
ฉ บั บ ที่ 29 (ป รั บ ป รุ ง 2558) เรื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
เหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

การนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตนมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินที่นําเสนอ


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

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
การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
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 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
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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 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละ
ตราสารทุน
เรื่อ ง การแสดงรายการและการเป ดเผยขอ มู ลสํ า หรับ
เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่ อ ง ค วาม ช ว ยเห ลื อจากรั ฐ บ าล – กรณี ที่ ไม มี
ความเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพ าะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมิน วาขอตกลงประกอบดวยสัญ ญาเชา
หรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
ฉ บั บ ที่ 29 (ป รั บ ป รุ ง 2559) เรื่ อ ง ก า ร ร า ย ง า น
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 14 เรื่ อ ง ข อ จํ า กั ด สิ น ทรั พ ย ต ามโครงการผลประโยชน
(ปรับปรุง 2559)
ข อ กํ า หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 15 เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2559)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 20 เรื่ อ ง ต น ทุ น การเป ด หน า ดิ น ในช ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
(ปรับปรุง 2559)
เหมืองผิวดิน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 21 เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
(ปรับปรุง 2559)
ผู บ ริ ห ารของกลุ ม บริ ษั ท ได ป ระเมิ น และเห็ น ว า การนํ า มาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก และปรับปรุงใหม ดังกลาวขางตน
มาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่ไดนําเสนอ
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวย บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน รายการบัญ ชี
ระหว า งบริษั ท กั บ บริษั ท ย อ ย บริษั ท รว ม การรว มค า และการดํ า เนิ น งานร ว มกั น ที่ เป น สาระสํ า คั ญ ได ตั ด ออก
ในการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุมบริษัทมีการเปดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผั น แปรจากการเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ไ ด รั บ การลงทุ น และมี ค วามสามารถทํ า ให เกิ ด ผลกระทบต อ
ผลตอบแทนจากการมีอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงิน
และการดํ าเนิ นงาน และโดยทั่ วไปแล วกลุ มบริษั ทจะถื อหุ นที่ มี สิทธิออกเสี ยงมากกวากึ่ งหนึ่ ง ในการประเมิ นว า
กลุมบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กลุมบริษัทพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดที่กลุมบริษัทสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
ซึ่งกิ จการอื่นในกลุ มบริษั ท ถือ อยู ดวย กลุ มบริษั ท รวมงบการเงิน ของบริษั ท ย อ ยไวในงบการเงินรวมตั้ งแต วัน ที่
กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมหมดไป
กลุ ม บริษั ท บั น ทึ ก การซื้ อ บริษั ท ยอ ยด ว ยวิธีการซื้ อ และแสดงต น ทุ น ด วยมู ล ค ายุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย ที่ จ า ยไป
หรือดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ได
บริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซึ่งได
จากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษทั ยอยนั้นดวยมูลคายุติธรรม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ
จะบันทึกเปนคาความนิยม ในกรณีที่ตนทุนการไดบริษัทยอยต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่
เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวา
เงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดการดอยคาหรือไม เมื่อมีขอบงชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทดสอบการดอยคา หากมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนไปที่งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
รายชื่อของบริษัทยอยแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17
บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการเงินและการดําเนินงาน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใช
วิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้น
หรื อ ลดลงในภายหลั ง วั น ที่ ได ม าด ว ยส ว นแบ ง กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ของผู ได รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส ว นที่ ผู ล งทุ น
มีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
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ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะจัดประเภท
รายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลัง
การไดมา จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัท
ในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษั ทกับบริษั ทรวมจะตัดบัญ ชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน
บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สิ น ทรัพ ย ที่ โอนระหวางกั น เกิ ด การด อ ยค า นโยบายการบั ญ ชี ข องบริษั ท รวมจะถู กเปลี่ ย นเท า ที่ จํ าเป น เพื่ อให
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมบริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบกําไรขาดทุน
ในงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท เงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท ร ว มจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรั บ เพื่ อ สะท อ นการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ตอบแทนที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว า ต อ งจ า ยต น ทุ น จะรวม
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17
การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปน การดําเนิ นงานรวมกัน หรือการรวมค า โดยการจัด ประเภท
รายการจะขึ้นอยูกับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญ ญาของผูลงทุนแตละราย กลุมบริษัทไดประเมินลักษณะของ
การรวมการงานที่มีและพิจารณาวาเปน การรวมคาและการดําเนินงานรวมกันดังนี้
การรวมคา
กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสีย เงินลงทุนในการรวมคารับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
และปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็จอื่ น ของผู ได รับ การลงทุน ตามสั ดส วนที่ ก ลุม บริษั ท มี สว นได เสี ย หากส ว นแบ งขาดทุ น ของกลุ มบริษั ท
ในการรวมคามีจํานวนเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น (ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาว
ใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมบริษัทในการรวมคานั้น) กลุมบริษัทจะไมรับรู
สวนแบงในขาดทุน ที่เกินกวาสวนไดเสียของตนในการรวมคานั้ น นอกจากวากลุม บริษั ท มีภ าระผูกพั น หรือได
จายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนการรวมคาไปแลว
รายการกํ าไรที่ ยังไม ได เกิ ด ขึ้ น จริงระหว างกลุ ม บริษั ท กั บ การรว มค า จะตั ด บั ญ ชี เท า ที่ ก ลุ ม บริษั ท มี ส วนได เสี ย
ในการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐาน
วาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของการรวมคาจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปน เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
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ในงบการเงิน เฉพาะบริษั ท เงิน ลงทุน ในการร ว มค า จะบันทึกโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรั บ เพื่ อ สะท อ นการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว า ต อ งจ า ย ต น ทุ น จะรวม
ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
การดําเนินงานรวมกัน
กลุ ม บริษั ท ได จั ด ประเภทการลงทุ น ที่ กลุ ม บริษั ท มี สิท ธิ ในสิ น ทรัพ ย แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เกี่ ย วข องกั บ
การรวมการงานนั้น เปนการดําเนิ นงานรวมกัน โดยกลุมบริษั ทรับ รูสินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจายตาม
สวนไดเสียที่กลุมบริษัทมีในการดําเนินงานรวมกัน และเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายนั้น
กลุมบริษัทยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการซื้อสินทรัพยจากการดําเนินงานรวมกันจนกวา
จะขายสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่เปนอิสระ
หากมีหลักฐานแสดงวามูลคาสุทธิของการดําเนินงานรวมกันลดลงหรือดอยคา กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนดังกลาว
ทันทีในงบกําไรขาดทุน
รายชื่อของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันเปนกิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุ มหรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุนบริษัทยอย กิจการที่เปนบริษัทยอย
ในเครือเดียวกัน บริษัทรวม และการรวมคา
ในการพิ จารณาความสัมพั นธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน กับบริษั ทแตละรายการ บริษัท คํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
4.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูก
กําหนดเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
รายการบั ญ ชี ในสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศอื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว า งป แปลงค า เป น สกุ ล เงิน ที่ ใช ในการดํ า เนิ น งาน
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิ น รายการกํ า ไรและขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการรั บ หรื อ จ า ยชํ า ระที่ เป น เงิ น ตราต า งประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปน ไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยและกรมพั ฒ นาธุรกิจการคา
กลุมบริษัทจึงนําเสนองบการเงินรวมที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาท โดยแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณไว ณ วันสิ้นงวด และแปลงคางบกําไรขาดทุน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางงวด ผลตางจากการ
แปลงคารายการดังกลาวรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลอง
ในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
4.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา โดยมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดมา
และกลุ ม บริ ษั ท ตั้ ง ใจจะถื อ ไว จ นครบกํ า หนด เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น วั ด มู ล ค า ภายหลั งการได ม าด ว ยวิ ธี ราคาทุ น
ตั ด จํ า หน า ยตามอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท จ ริ ง หั ก ด ว ยค า เผื่ อ การด อ ยค า โดยกลุ ม บริ ษั ท จะทดสอบค า เผื่ อ
การลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อ
การลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
4.5 เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
เงินลงทุนเพื่อคาวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม โดยมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาจะถูกรับรูในงบกําไร
ขาดทุน
4.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี้การคาที่คงคางอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตาม
บั ญ ชี ข องลู ก หนี้ ก ารค า เปรีย บเที ย บกั บ มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รับ จากลู ก หนี้ ก ารค า หนี้ ส งสั ย จะสู ญ บั น ทึ ก เป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปที่เกิดขึ้น
4.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคา
คํานวณโดยวิธีตน ทุ น ถั วเฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนั ก มู ล ค าสุ ท ธิที่ ค าดวาจะได รับ ประมาณจากราคาที่ ค าดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย
4.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของพัสดุคงเหลือ
คํ า นวณ โดยวิ ธี ต น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ ค าดว า จะได รั บ ประมาณ จากราคาที่ ค าดว า
จะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน
4.9 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุ นเผื่อขายรับรูมูลคาเริ่มแรกด วยราคาทุ น ซึ่งหมายถึงมู ลคายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให ไปเพื่ อให ได มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการโดยวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาด Alternative Investment Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพยลอนดอน
(London Stock Exchange) ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอางอิงราคาเสนอซื้อลาสุด
จากตลาด AIM โดยรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการลดลงของ
มูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการ
ขาดทุนจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
ในการจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ผลต า งระหว า งมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จากการจํ า หน า ย
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน
4.10 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น โดยสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขคือสินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการ
เตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุน
ของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญ ที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
สําหรับเงินกูยืมทั่วไป กลุมบริษัทรับรูตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย โดยใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุน
ซึ่งคํานวณจาก อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของยอดเงินกูในระหวางป
ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกอสรางหรือผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพย จะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางปของเงินกูนั้น หักดวยรายไดที่เกิดจากการนํา
เงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
ตนทุนการไดมาซึ่งทุน กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งทุนเปนสวนหักจากสวนเกินมูลคาหุน โดยตนทุนการไดมา
ซึ่งทุนประกอบไปดวยคาใชจายโดยตรงที่เกิดขึ้นสําหรับการระดมทุน เชน คาธรรมเนียม คาใชจายในการจัดพิมพ
หนังสือชี้ชวน คาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย


สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
บริ ษั ท บั น ทึ ก บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย ที่ ใ ช เ พื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มโดยใช วิ ธี ผ ลสํ า เร็ จ ของงาน
(The Successful Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายบัญชีดังนี้
ตนทุนสินทรัพย
ตน ทุ น ของสิน ทรัพ ยป ระกอบด วยต น ทุ น ทั้ งหมดเพื่ อการได ม าซึ่ งสิ ท ธิในผลผลิ ต ป โตรเลี ย มหรือ ต น ทุ น
ในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและจะเปลี่ยนเปนทรัพยสินของ
โครงการที่ พ บปริมาณสํ ารองที่พิ สูจนแลว เมื่อมี การสํารวจพบปริมาณสํารองที่ เพี ยงพอในเชิงพาณิ ชย
แตจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารอง
หรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย
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รายจายสํ ารวจเพื่ องานธรณี วิทยาและธรณี ฟ สิกส ตลอดจนคาสงวนพื้ นที่ ในชวงการสํ ารวจบั น ทึกเป น
คาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน
รายจ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ทั้ ง ในส ว นของสิ น ทรัพ ย ที่ พ บปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว รวมถึ ง ต น ทุ น ของ
หลุมพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา และคาสูญสิ้น
ค า เสื่ อ มราคาของต น ทุ น การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นผลผลิ ต ป โตรเลี ย มคํ า นวณโดยวิ ธี สั ด ส ว นของผลผลิ ต
(Unit of Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของ
ต น ทุ น หลุ ม สํ ารวจ การพั ฒ นา รวมถึ งต น ทุ น คารื้อ ถอนอุป กรณ การผลิ ต ยกเวนโครงการที่ ยังไม สําเร็จ
คํ า นวณโดยวิ ธี สั ด ส ว นของผลผลิ ต ตลอดอายุ ข องปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว (Proved Reserves)
หรื อ ปริ ม าณ สํ า รองที่ พิ สู จ น แ ละพั ฒ นาสํ า เร็ จ (Proved Developed Reserves) กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู
การเปลี่ยนแปลงประมาณการปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
คาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานของสินทรัพย
ไมเกิน 20 ป
ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ค า ตอบแทนการต อ ระยะเวลาการผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม คํ า นวนโดยวิ ธี เ ส น ตรง
ตามระยะเวลาของสัญญา ซึ่งมีอายุ 10 ป
ปริมาณสํารองที่พิ สูจน แลวและปริมาณสํารองที่พิ สูจนและพั ฒ นาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษั ท
และขอมูลที่ไดรับจากผูรวมดําเนินงาน


ทอขนสงกาซและอื่นๆ
ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย ราคาซื้อรวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อให
สินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยซึ่งอยูระหวาง 1 ถึง 30 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับ
กับราคาตามบัญชี และรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนของการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นที่มีสาระสําคัญ จะรวมไวเปนสวนหนึ่งของราคาตามบัญ ชีของสินทรัพ ย
หากกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
คาซอมแซมบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
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4.12 รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ภายใต สั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต ที่ มี รัฐ บาลเป น ผู รว มทุ น บางสั ญ ญา กลุ ม ผู รวมทุ น อื่ น ที่ ไม ใช รัฐ บาลมี ข อ ผู กพั น
ที่จะตองจายตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงตนทุนในสวนของรัฐบาลจนกวาจะไดรับอนุมัติพื้นที่
พั ฒ นาป โตรเลี ยม (First Development Area) ต น ทุ น ในช วงระยะเวลาสํ ารวจที่ กลุ ม ผู รวมทุ น จ ายแทนรัฐบาล
ดังกลาว (Carried Cost) เปนไปตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการไดทําการผลิตแลว กลุมผูรวมทุนจะไดรับคืน
Carried Cost ในรู ป ของการแบ ง ป น ผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม ตามวิ ธี ก ารที่ ไ ด ต กลงกั น โดยปราศจากดอกเบี้ ย
กลุมบริษัทไดบันทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปโตรเลียม ภายใตวิธีผลสําเร็จของงาน ซึ่งสวนใหญ
บันทึกเปนรายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน (รายละเอียด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22)
4.13 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ โดยเปนจํานวนที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหเมื่อเทียบกับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุได รวมทั้งหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสุทธิ ณ วันที่ไดมา ของบริษัทยอย
การดําเนินงานรวมกัน บริษัทรวม หรือการรวมคา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษั ทยอย และการดําเนินงานรวมกันจะแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม สวนคาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคาจะรวมไว
ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
คาความนิยมที่รับรูจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะถูกทดสอบการดอยคาทุกป โดยจะถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) ซึ่งหนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวา
จะได รับ ประโยชน จ ากค า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการรวมธุ รกิ จ และกลุ ม บริษั ท แสดงค า ความนิ ย มด ว ยราคาทุ น
หักคาเผื่อการดอยคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยม
จะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
4.14 สินทรัพยไมมีตัวตน


ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserves)
ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ คือ มูลคาของปริมาณสํารองซึ่งกลุมบริษัททําการประเมินมูลคาเมื่อมีการซื้อธุรกิจ ปริมาณ
สํารองดังกลาวจะถูกจัดประเภทรวมกับสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเมื่อปริมาณสํารองดังกลาวได
เปลี่ยนประเภทเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและทําการตัดจําหนายซึ่งคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต



สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สิ น ทรัพ ย ไ ม มี ตั ว ตนอื่ น ประกอบด ว ยค า ใช จ า ยเพื่ อ สิ ท ธิ ก ารใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร และสิ ท ธิ ก ารเช า
ซึ่งตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาแตไมเกิน 10 ป กลุมบริษัทไดมีการพิจารณาตั้งคา
เผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน
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สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร
บริษัทบันทึกสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชราคาทุน เมื่อมี
การสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูกโอนไปเปนทรัพยสิน
ของโครงการที่ พ บปริมาณสํารองที่พิ สูจนแลว และมี วิธีวัดมูลคาภายหลังตามวิธีการที่ ระบุ ไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.11 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สําหรับโครงการที่พิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้น
จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวด

4.15 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด เชน คาความนิยม ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคา
เปนประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณ
บงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งสวนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพยจะถูก
จัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใชในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการผลิต
ปโตรเลียมไดคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหลงผลิตและแหลงกักเก็บปโตรเลียม รวมถึง
การคาดการณเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว และที่ยังไมไดพิสูจน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยยกเวนสวนที่เกี่ยวของกับคาความนิยมจะถูกกลับรายการเมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณ ซึ่งบงชี้วามีการเปลี่ยนแปลงในคาเผื่อการดอยคาที่เกิดขึ้น ในกรณี ดังกลาว ราคาตามบัญ ชีของ
สิ น ทรั พ ย ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการกลั บ บั ญ ชี ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า ต อ งไม สู ง กว า ราคาตามบั ญ ชี ที่ ค วรเป น
(สุทธิจากคาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกลุมบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้น
ในงวดกอน
4.16 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รายการที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรง
ไปยังสวนของผูถอื หุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคั บ ใชภ ายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่บ ริษั ท และบริษั ท ยอ ยดํ าเนิ นงานอยู และ
เกิดรายไดเพื่อเสียภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูจากผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่
แสดงอยูในงบการเงิน
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อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา
อัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีจะแสดงหักกลบกัน ก็ตอเมื่อบริษั ท
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน
ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
4.17 คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเปนภาระผูกพันที่บริษัทตองจายเงินใหกับผูซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งใน
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย ในการดําเนินการขายกาซธรรมชาติ
ซึ่ ง ค า ตอบแทนดั ง กล า วจั ด ประเภทเป น สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นภายใต หั ว ข อ ค า ตอบแทนตามสั ญ ญา
รอตัดบัญชี และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
4.18 เงินกูยืม
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมตามมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูยืม
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.19 สัญญาเชาระยะยาว


กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญ ญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงิน
ที่ ต อ งจ า ยดั ง กล า วจะป น ส ว นระหว า งหนี้ สิ น และค า ใช จ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให ได อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่
ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบั น ทึ กเป น หนี้ สิน สวนดอกเบี้ ยจายจะบั น ทึ กในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ ของสัญ ญาเชาเพื่ อ ทํ าให
อั ต ราดอกเบี้ ย แต ล ะงวดเป น อั ต ราคงที่ สํ า หรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น ที่ เหลื อ อยู สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ด ม า
ตามสัญ ญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
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สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เป น ส วนใหญ สั ญ ญาเช า นั้ น ถื อ เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน เงิน ที่ ต อ งจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า ดั ง กล า ว
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแก
ผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น


กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน
อาคารและอุป กรณ ข องกลุ ม บริษั ท ซึ่ งมี ลัก ษณะคล ายคลึ งกั น รายได คาเช า รับ รูดวยวิธีเส น ตรงตลอด
ชวงเวลาการใหเชา

4.20 ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงาน โดยแบงประเภทเปนผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนักงานของกลุมบริษัทไดเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไปนี้ คือ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว” “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทิสโกรวมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแลว”
กองทุนดังกลาวเปนกองทุนแบบที่มีผูจัดการทรัพยสินที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูดูแลทั้งเงินสะสมของพนักงาน
และเงินสมทบจากกลุมบริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทจายสมทบเปนรายเดือนในระหวางอัตรารอยละ 3-15 ของเงินเดือน
พนักงานเขากองทุนดังกลาว และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ีการจายเงินสมทบ
โครงการผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้ สิ น ของกลุ ม บริ ษั ท ที่ เกิ ด จากแผนการเงิ น ผลประโยชน สํ า หรั บ พนั ก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุ คํ า นวณ
โดยการประมาณจํ า นวนเงิ น ผลประโยชน ในอนาคตที่ พ นั ก งานจะได รั บ จากการทํ า งานให กั บ กลุ ม บริ ษั ท
ในงวดปจจุบันและงวดอนาคต โดยผลประโยชนดังกลาว ไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยอัตราคิดลดใชอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล การประมาณการหนี้สินดังกลาว คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตร
ประกั นภั ย ซึ่งใช วิ ธี คิ ดลดแต ละหน วยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) กํ าไรและขาดทุ น
จากการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตรป ระกั น ภั ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ ห รื อการ
เปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของกลุมบริษัท เปนผลประโยชนที่จายจากการทํางานเปนระยะเวลานาน กลุมบริษัทจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน ตามระยะเวลาของการใหบริการของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่คาดวาจะเกิดจากการใหผลประโยชนนี้คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิ ตศาสตรประกันภัย
และจะบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาการจางงาน โดยใชวิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใชในโครงการผลประโยชน
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงจากประสบการณหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูในกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุมบริษั ทไดบั นทึ กหนี้ สินที่ เกิดจากผลประโยชน พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินภายใต หั วขอภาระผู กพั น
ผลประโยชนพนักงาน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29
4.21 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษั ท ในการบริห ารทุ นของบริษั ท คื อ เพื่ อ ดํ ารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อยางตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อ
ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
4.22 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุ มบริษั ทจะพิ จารณาจั ดสรรสํ า รองเพื่ อการขยายงานเพื่ อ วัต ถุ ประสงค ในการลงทุ น โครงการใหม ในระยะ
เริ่มสํารวจ (Exploration Phase) ซึ่งเปนระยะที่มีความเสี่ยงสูงหรือเพื่อการแสวงหาปริมาณสํารองปโตรเลียม
มาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในอัตราไมเกินรอยละ 35
4.23 การรับรูรายได
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหกับลูกคา
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
รายไดนอกเหนือจากที่กลาวตามขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง
4.24 รายไดรอการรับรูภายใตสัญญา (Take-or-Pay)
ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําใหแกลูกคา
ตามสัญญาการซื้อขายในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคาไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ํา
ไดตามสัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคาตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-Pay)
โดยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ก า ซธรรมชาติ สํ า หรั บ ปริ ม าณที่ ไ ด ชํ า ระแล ว ในป ต อ ๆ ไป (Make-up) โดยไม ต อ งชํ า ระ
คากาซธรรมชาติ อีก กลุ มบริษั ท บั น ทึ กรายการดั งกล าวเป นรายได รอการรับ รู และจะรับ รูเปนรายได ในป ที่ มี
การสงมอบกาซธรรมชาติแกลูกคา (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32)
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4.25 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรับป ที่เป นของผูถือหุ นสามั ญ ที่ หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป ปรับปรุงดวย
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยมีขอสมมุติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
4.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนิน งานได ถูกรายงานในลั กษณะเดี ยวกั บรายงานภายในที่ นํ าเสนอให ผูมีอํานาจตั ดสิ นใจสูงสุ ด
ดานการดํ าเนินงาน โดยผูมีอํานาจตั ดสินใจสูงสุ ดด านการดํ าเนินงานหมายถึ งบุ คคลที่มีห น าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงานที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการพิจารณาขอมูลจําแนกตามสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาถึงประเภท
ของผลิตภัณฑ รวมถึงเขตภูมิศาสตร โดยแบงตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งสวนงานธุรกิจจะกําหนดโดยลักษณะของ
กิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนงาน
ธุรกิจอื่น
4.27 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กลุมบริษัทจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 4 ประเภท ไดแก (1) สินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานงบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพยทางการเงิน
เผื่ อ ขาย การจั ด ประเภทขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ในการได ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน นั้ น ๆ หนี้ สิ น ทางการเงิ น
จัดประเภทเปน (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน และ (2) หนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม โดยในกรณีของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมไดแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะสุทธิดวยตนทุนในการ
ทํ า รายการซึ่ งเกี่ ย วข อ งโดยตรงกับ การได ม าหรือ การออกสิ น ทรัพ ย ท างการเงิน หรือ หนี้ สิ น ทางการเงิน ทั้ ง นี้
การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น
สินทรัพยทางการเงินประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด รวมถึงหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายนั้น เริ่มตนรับรูรายการดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํารายการ
และรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไรหรือขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทประเมินขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินหรือกลุมของสินทรัพยทางการเงินวามีการดอยคา
หรือไม ณ วันสิ้นงวดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้น จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา
จะคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
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อนุพันธทางการเงินและการปองกันความเสี่ยง
กลุม บริษั ท รับ รูอ นุพั น ธทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ด วยมู ลค ายุ ติธรรมและรับ รูการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุน
ในกรณี กิ จ การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามการบั ญ ชี ป อ งกั น ความเสี่ ย งโดยเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐาน
ผลของการบันทึกรายการปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล กรณี
กิจการเขาทําสัญ ญาเพื่อปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการ
ปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการที่ถูก
ปองกันความเสี่ยงเฉพาะสวนของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กรณี ที่ กิ จ การเข า ทํ า สั ญ ญาอนุ พั น ธ เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ส ว นที่ มี
ประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเปนรายการแยกตางหาก
และจะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน ผลกําไร
หรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ
5. การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติฐานที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการรายงานสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ทั้งนี้ขอมูลที่เกี่ยวของกับขอสมมติฐานที่สําคัญและที่มาของ
ความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งอาจมีผลตอมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายที่รายงาน
ในงบการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริมาณสํ ารองป โตรเลี ยมเป นข อมู ลพื้ นฐานที่ สํ าคั ญ สํ าหรับการประเมิ นการลงทุ นในโครงการต างๆ ของกลุ มบริษั ท
รวมถึงการทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จะมีผลกระทบ
ตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและคาเสื่อมราคาที่คํานวณตามวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production)
ปริมาณสํ ารองป โตรเลียมที่ พิ สูจนแลว (Proved Reserves) คื อ ปริมาณของป โตรเลี ยมที่ สามารถผลิ ตในเชิ งพาณิ ชย
ณ วันที่กําหนดใดๆ โดยมีความแนนอนสูง ภายใตเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ
โดยปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมของกลุมบริษัท
ตนทุนการสํารวจปโตรเลียม (Exploration Costs)
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจที่บันทึกเปนสินทรัพยและมีอายุมากกวา 12 เดือนจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเวนแต (1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย
และมีแผนงานสํารวจและประเมินในอนาคต ซึ่งในการตัดสินใจวาจะตัดจําหนายตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึก
เปนสิ นทรัพย และมี อายุ มากกวา 12 เดื อนหรือไม นั้ น บริษั ทจํ าเป นต องใชขอสมมติ ฐานในการประเมิ นเงื่อนไขภายใต
สถานการณ ป จจุบั น ซึ่งหากมี การเปลี่ ยนแปลงข อสมมติ ฐานในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ภายหลั ง ต นทุ นเพื่ อการขุ ดเจาะ
ปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพยดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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การดอยคาของสินทรัพย
ในการพิ จารณาการด อยค าของสิ นทรัพย บริษั ทคํ านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิ ดลด ซึ่งการ
คาดการณ กระแสเงินสดในอนาคต มีขอสมมติฐานที่สําคัญของฝายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายซึ่งอางอิงจากราคา
น้ํ า มั น ในอนาคต ปริ ม าณการผลิ ต ที่ ค าดว า จะผลิ ต ได ใ นอนาคต ซึ่ ง ประมาณจากปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว
(Proved reserve) และปริมาณสํารองที่ คาดวาจะพบ (Probable reserve) และอัตรากําไรขั้นตน ซึ่งสมมติฐานเหลานี้
มาจากดุ ลยพิ นิ จของผู บริหาร และอยู บนพื้ นฐานของประสบการณ ในอดี ต รวมถึ งการคาดการณ ในอนาคตที่ เชื่ อว า
สมเหตุสมผลในสถานการณ ปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิด
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตคิดลด
ขอสมมติฐานดานราคากําหนดจากราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward price curve) และ
ประมาณราคาน้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงประมาณการจากอุปสงคและอุปทานของน้ํามันในตลาดโลก
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบั นทึ กและวั ดมู ลค าของค าความนิ ยมและสิ นทรั พย ไม มี ตั วตน ณ วั นที่ ได มา ตลอดจนการทดสอบการด อยค า
ในภายหลัง ฝ ายบริหารตองอาศัยการประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น
ภาษีเงินได
กลุมบริษั ทมี หน าที่ ต องเสี ยภาษี เงินได ในหลายประเทศ ซึ่ งการประมาณหนี้ สิ นภาษี เงินได ต องใช ดุลยพิ นิ จอย างเป น
สาระสําคัญ เนื่องจากมีรายการคาและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งทําใหเกิด
ความไมแนนอนในการประมาณการภาษีที่จะตองชําระ ทั้งนี้กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดที่คาดวาจะเกิด โดยใชเกณฑ
การประมาณภาษีสวนเพิ่มที่จะถึงกําหนดชําระ ซึ่งผลแตกตางระหวางภาษีเงินไดที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบตอ
ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงวดที่มีการประมาณการ
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา
ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับกําไรทางภาษี
ที่ ค าดว า จะเกิ ด ในอนาคตในแต ล ะช ว งเวลา ทั้ ง นี้ ส มมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตที่ ถู ก กํ า หนดขึ้ น
มีความไมแนนอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบตอการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สัญญาเชา
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญ ญาเช าว าเป น สั ญ ญาเช าดํ าเนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช าทางการเงิ น ฝ ายบริ หารได ใช
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

51

51
ผลประโยชนสําหรับพนักงาน
ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนสําหรับพนักงานคํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะ
ไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทในงวดปจจุบันและงวดอนาคตซึ่งการประมาณการหนี้สินดังกลาวจะถูกคํานวณโดย
ผู เชี่ ยวชาญอิ สระด านคณิ ตศาสตรประกันภั ย โดยใช วิธี คิ ดลดแต ละหน วยที่ ประมาณการไว (Projected Unit Credit
Method) และกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยสมมติฐานทางการเงินและทางประชากรศาสตร โดยรายละเอียด
ไดเปดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29
ประมาณการหนี้สิน (Provisions)
ประมาณการหนี้ สิ น (ไม ร วมถึ ง ประมาณการผลประโยชน สํ า หรั บ พนั ก งาน) จะถู ก รั บ รู เมื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี ภ าระ
ตามกฎหมายหรือขอผู กพั นในป จจุ บั นซึ่ งเกิ ดจากเหตุ การณ ในอดี ต และมี ความเป นไปได ค อนข างแน นอนที่ จะทํ าให
กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณ การผลิต เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพัน
อั น เป น ผลเนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ ในอดี ต และสามารถประมาณการจํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งจ า ยได อ ย า งสมเหตุ ส มผล
โดยวิศวกรของบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันคิดลด
กอนภาษีจากจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตที่สรางเสร็จพรอมใชงาน ซึ่งตนทุนดังกลาวไดรวม
เปนสวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลว หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ สวนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไป
ซึ่งเกิดจากสวนคิดลดที่ทยอยลดลงในแตละงวด กลุมบริษัทรับรูเปนตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้ สิ น ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ในป จ จุ บั น ได แ ก ข อ บั งคั บ ต างๆ เทคโนโลยี และระดั บ ราคา ดั งนั้ น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้งขอสมมติฐานไว
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
บริษั ทได ตกลงทํ าสั ญ ญาตออายุ สัมปทานกับกระทรวงพลั งงานเพื่ อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่ มเป นระยะเวลา 10 ป
การต อ สั ญ ญาดั งกล าวทํ าให บ ริ ษั ท ต อ งจ ายเงิ น ค าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิ ตให กั บ กระทรวงพลั งงาน
โดยผูบริหารของบริษัทไดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนดังกลาวโดยใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาใหม
โดยใชขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ขอมูลปริมาณการขาย และราคาน้ํามัน เปนตน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

674.30

949.46

24,160.42

34,264.55

1,119.42
245.78

2,038.32
7.62

40,109.64
8,806.46

73,560.25
275.01

2,039.50

2,995.40

73,076.52

108,099.81

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

31 ธ.ค. 2559

รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตั๋วเงินคลัง

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

93.77

457.49

3,359.84

16,510.15

1,052.83
80.90

1,935.36
-

37,723.45
2,898.81

69,844.35
-

1,227.50

2,392.85

43,982.10

86,354.50

เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.20 ตอป
(ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.60 ตอป)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.20 – 13.05 ตอป
(ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.15 – 13.00 ตอป)
ตั๋วเงินคลังสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.30 – 1.51 ตอป (ในระหวางป 2558 :
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.40 – 1.93 ตอป)
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7. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,982.08

264.16

71,019.04

9,533.15

1,982.08

264.16

71,019.04

9,533.15

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
เงินฝากประจํา
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,302.08

251.66

46,654.23

9,082.04

1,302.08

251.66

46,654.23

9,082.04

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุตั้งแตวันฝากจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับป
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี อั ต ราดอกเบี้ ย ระหว างรอ ยละ 0.80 - 1.65 ต อ ป (ในระหวางป 2558 : อั ตราดอกเบี้ ย
ระหวางรอยละ 0.70 – 1.00 ตอป)
8. เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
0.12
0.05
0.001
-

4.27
1.74
0.04
(0.01)

0.17

6.04

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

0.11
0.05
0.001
-

4.10
1.67
0.04
(0.01)

0.16

5.80
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9.

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
การใหบริการสรางทอขนสงกาซ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

355.06
27.70

448.33
27.50

12,722.26
992.34

16,179.57
992.35

382.76

475.83

13,714.60

17,171.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

185.40
27.70

212.02
27.50

6,643.06
992.34

7,651.63
992.35

213.10

239.52

7,635.40

8,643.98

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

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

334.38

415.26

11,981.19

14,985.03

1.82
0.52
46.04

0.25
0.21
2.18
57.93

65.24
18.68
1,649.49

9.09
7.66
78.75
2,091.39

382.76

475.83

13,714.60

17,171.92
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ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

180.44

209.32

6,465.33

7,553.97

1.72
0.52
30.42

30.20

61.39
18.68
1,090.00

1,090.01

213.10

239.52

7,635.40

8,643.98

1

กลุมบริษัทไดมีการติดตามลูกหนี้บริษัทใหญที่เกินกําหนดชําระดังกลาว และคาดวาจะไดรับชําระคืนภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
10.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
18.31
13.84
655.91
499.48
4.60
164.92
2.89
104.33
26.17
38.09
937.72
1,374.66
0.02
0.60
2.55
92.09
10.74
15.27
384.77
551.21
6.39
3.95
228.94
142.39
4.06
5.52
145.52
199.34
3.88
139.08
0.41
0.76
14.53
27.31
1.22
1.30
43.87
46.99
0.21
0.06
7.64
2.11
75.99

84.25

2,722.90

3,040.51

56
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Co., Limited
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
1.03
0.55
36.76
19.94
0.31
0.33
10.97
11.75
0.05
0.01
1.91
0.53
1.39
0.89
49.64
32.22

ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
75.82
82.76
2,716.59
2,986.54
0.17
75.99

1.49
84.25

6.31
2,722.90

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

53.97
3,040.51

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
1.39
0.89
49.64
32.22
1.39

0.89

49.64

32.22
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11.

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับคืน
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

47.00
(9.45)

65.57
(18.36)

1,684.03
(338.66)

2,366.62
(662.75)

37.55

47.21

1,345.37

1,703.87

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับคืน
รวม
12.

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

3.42
-

7.50
-

122.59
-

270.65
-

3.42

7.50

122.59

270.65

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
354.08
414.19
12,687.02
14,947.55
(8.21)
(9.92)
(294.25)
(358.07)
345.87
404.27
12,392.77
14,589.48
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม
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หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
115.62
150.88
4,142.63
5,445.08
(4.63)
(6.87)
(165.97)
(247.99)
110.99
144.01
3,976.66
5,197.09
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13.

การขาย PTTEP Oman Company Limited และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เมื่ อ วัน ที่ 17 สิ งหาคม 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ซึ่ งเป น บริษั ท ย อ ยของ
กลุ ม บริษั ท ได ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย (Sales and Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่ อ ขาย PTTEP Oman
Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเปนผูถือสัดสวนรอยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 ใหแก ARA Petroleum LLC
(ARA) โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณตอเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันตามที่ระบุใน SPA เรียบรอยแลว
ตอมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 PTTEPO ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันตามที่ระบุใน SPA รวมทั้งไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลโอมานแลว ทําให ARA เปนผูถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการโอมาน 44 โดย PTTEPO ไดรับเงินสดประมาณ
16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (564 ลานบาท) และจะทยอยรับเงินสดอีกประมาณ 7 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (242
ลานบาท) ตามขอตกลงกับผูซื้อ ภายในระยะเวลาไมเกิน 18 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
กลุมบริษัทไดรับรูรายการขายบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม โดยบันทึกกําไรจากการขายประมาณ 20 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (704 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทั้ งนี้ ก ารขาย PTTEP OM ส งผลให เขตภู มิ ศ าสตรต ะวั น ออกกลางถู ก จั ด ประเภทเป น ส ว นการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก
โดยบริษัทไดแสดงผลการดําเนินงานของสวนการดําเนินงานที่ยกเลิกแยกออกจากผลการดําเนินงานปกติ และแสดงเปน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี ในงบกําไรขาดทุนรวม และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไดแยกแสดงออก
จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปกติในงบกระแสเงินสดรวม โดยกลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทของรายการสําหรับ
สวนงานนี้ที่เกิดขึ้นในป 2558 ใหม เพื่อนํามาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินปปจจุบัน
ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวม มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรจากการขายบริษัท
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

28.07
(26.12)

39.24
(76.54)

1,136.50
(923.22)

1,359.86
(2,694.35)

1.95
(1.27)

(37.30)
6.16

213.28
(44.83)

(1,334.49)
216.32

0.68
19.65
20.33

(31.14)
(31.14)

168.45
703.62
872.07

(1,118.17)
(1,118.17)

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

59

59
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิก

0.01

(0.01)

0.22

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
รายการที่สามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

60
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-

-

(0.28)
หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

(146.49)

117.23

60
14.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
ลูกหนี้จากการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
รวม

44.89
5.63
8.41
106.02
22.25

36.08
2.66
13.33
95.87
42.49
18.21

1,608.50
201.85
301.42
3,798.77
797.00

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

187.20

208.64

6,707.54

7,529.68

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวม
15.

6.89
0.23
1.72
22.29
1.53

14.55
1.80
2.74
18.03
2.67

246.81
8.11
61.59
798.78
54.78

525.20
65.01
99.05
650.61
96.25

32.66

39.79

1,170.07

1,436.12

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขาย สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ลานบาท

0.87
(0.18)
-

31.57
(6.69)
(0.33)

0.69

24.55
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16.

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

16.1 รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับป สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2559
2558

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

3,598.33

4,643.81

31.87

40.55

1,124.71

1,386.34

0.55

0.58

19.47

19.83

33.32

36.15

1,175.89

1,235.92

52.58

-

1,839.20

-

คาตอบแทนคณะกรรมการ

1.10

0.60

38.78

20.62

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

2.88

3.18

102.06

106.29

ซื้อและคาใชจายอื่น

127,019.60 158,428.55

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559

2558

2559

2558

2,075.34

2,519.86

73,268.14

86,127.26

24.29

26.70

857.32

912.77

118.39

160.22

4,180.65

5,476.75

0.32

0.32

11.42

11.07

32.24

36.15

1,137.73

1,235.92

คาตอบแทนคณะกรรมการ

1.10

0.60

38.78

20.62

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

2.88

3.18

102.06

106.29

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

62

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

62
16.2 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

4,341.22

144.93
-

155,548.43

5,230.42
-

4,341.22

144.93

155,548.43

5,230.42

16.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

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

16.19

16.07

580.00

580.00

16.19

16.07

580.00

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
PTTEP Offshore Investment Company Limited
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

2,179.69

1,318.89
5,590.79
-

78,099.55

47,596.70
201,763.58
-

16.19

16.07

580.00

580.00

2,195.88

6,925.75

78,679.55

249,940.28
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

16.07
0.12
-

580.00
4.08
(4.08)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

16.19

580.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

6,925.75
3,047.25
(7,799.84)
22.72
-

249,940.28
107,540.20
(275,263.55)
801.89
(4,339.27)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,195.88

78,679.55

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 - 4.45
ตอป (ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 – 4.40 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืนเปนคราว ๆ
และบริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป
(ในระหวางป 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.35 – 3.55 ตอป)
16.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
-

735.04
5.18

-

26,526.47
187.14

-

740.22

-

26,713.61

ในเดือนสิงหาคม 2559 กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการบริหารเงินทุน โดยใหบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน
จํ า กั ด (ปตท.สผ.ศง.) ทํ าหน า ที่ จั ดหาและบริ หารเงิ น ทุ น บริ หารสภาพคล อ ง รวมถึ ง การให กลุ ม บริ ษั ทกู ยื มเงิ น
โดยบริษัทไดใหเงินกูยืมแก ปตท.สผ.ศง. สวนใหญในรูปแบบของเงินใหกูยืมระยะสั้นเพื่อให ปตท.สผ.ศง. นําเงินกูยืม
ดังกลาวไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกลุมบริษัท มีผลใหเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทเปลี่ยนจากระยะยาวเปนระยะสั้น
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17.

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน

17.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี

64.16
8.55

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2,315.38

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม

(2.55)

301.43
(90.01)

เงินปนผลรับจากการรวมคา

(2.66)

(93.92)

0.36

12.48

การลงทุนลดลง

(1.11)

(39.20)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

66.75

(14.64)
2,391.52

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท

641.89

23,164.81

0.23

8.28

642.12

(165.46)
23,007.63
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17.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) 1
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 2
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 3
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 4
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) 5
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) 6
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
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ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

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

100
100
100

100
100
100

100

100

100
100
100

100
100
100

100

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

ไทย

ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100
100
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รายชื่อบริษัทยอย
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF) 7

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) 7
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF) 7
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP) 7
Tullian Pty Limited (PTTEP AAT) 7
PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
JV Shore Base Limited (JV Shore Base) 8
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)

ประเทศที่
จดทะเบียน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
ฮองกง
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

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

100

100

ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
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รายชื่อบริษัทยอย

ประเทศที่
จดทะเบียน

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เนเธอรแลนด
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
แคนาดา
แคนาดา
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)
Cove Energy Limited (Cove)

สหราช
อาณาจักร
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
สาธารณรัฐ
(CEMROL)
ไซปรัส
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) 9
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) 10
สาธารณรัฐ
โมซัมบิก
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
สาธารณรัฐ
เคนยา
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) เนเธอรแลนด
เนเธอรแลนด
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration สหพันธ
สาธารณรัฐ
and Production Limitada (PTTEP BL)
บราซิล
หมูเกาะเคยแมน
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
สหราช
อาณาจักร
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7)
11
ฮ
องกง
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2559 31ธ.ค. 2558
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
100
100
ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
2
ถือหุนใน Hoang-Long Joint Operating Company รอยละ 28.5
3
ถือหุนใน Hoan-Vu Joint Operating Company รอยละ 25
4
รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 13 เรื่อง การขาย PTTEP Oman Company Limited และการดําเนินงานที่ยกเลิก
5
เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ย าย น 2559 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จ าก น าย ท ะเบี ย น เรี ย บ ร อ ย แ ล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
6
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น าย น 2559 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จาก น าย ท ะเบี ย น เรี ย บ ร อ ย แล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
7
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ในกลุ ม PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) ได ยื่ น เอกสารเพื่ อ ชํ า ระบั ญ ชี ต อ นายทะเบี ย น
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
8
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น าย น 2559 JV Shore Base Limited (JV Shore Base) ได รั บ อ นุ มั ติ ให เลิ ก บ ริ ษั ท จ าก น าย ท ะ เบี ย น เรี ย บ ร อ ย แ ล ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
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9

เมื่ อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัท จากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
10
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
11
เปลี่ ย นชื่ อ จาก PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) เป น PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ตามรายละเอี ย ดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป

เงินลงทุนในบริษทั ยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
516.38
516.38
18,502.34
18,635.56
0.01
0.01
0.23
0.23
99.79
99.79
3,575.57
3,601.31
0.005
0.005
0.18
0.18
0.05
0.05
1.79
1.80
0.20
0.0003
7.18
0.01
0.07
0.07
2.65
2.67
1.24
0.03

รวม

616.54

616.31

22,091.18

22,241.76

17.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทรวม มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทรวม 1

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
(เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)

ไทย

ไทย

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
(พีทีที ไอซีที)

ไทย

ไทย

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 2
UAQ Petroleum Limited (UAQ) 3

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
ฮองกง

ประเภทธุรกิจ
ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เครือรัฐ
ใหบริการฐาน
ออสเตรเลีย ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
สหรัฐอาหรับ ธุรกิจปโตรเลียม
เอมิเรตส

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2559
50

31 ธ.ค. 2558
50

20

20

50

50

-

30

1

เงินลงทุนในบริษทั รวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
3
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ไดถอนการลงทุนใน UAQ Petroleum Limited (UAQ) ซึ่งรวม
ลงทุนในแปลงสัมปทาน Umm AI-Quwain รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป

2
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เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP
UAQ Petroleum Limited
รวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

32.78
6.96

29.66
5.51

1,174.55

1,070.21

249.62

199.00

6.98
46.72

7.69
0.0004
42.86

249.98
1,674.15

277.58
0.01
1,546.80

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
รวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

24.79

24.79

888.22

894.61

0.79

0.79

28.23

28.44

25.58

25.58

916.45

923.05

สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

70

หนวย : ลานบาท

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

46.72

งบการเงินรวม
1,674.15

6.05
0.36

213.30
12.48

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

6.41

225.78

งบการเงินรวม
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17.4 เงินลงทุนในการรวมคา
รายละเอียดการรวมคา มีดังตอไปนี้
รายชื่อการรวมคา

1

PTT FLNG Limited (PTT FLNG)

2

Erawan 2 FSO Bahamas Limited
(Erawan 2) 3

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเทศที่
ประกอบกิจการ

ฮองกง

ฮองกง

บาฮามาส

ไทย

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ

(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ผลิตและจําหนาย
50
50
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
ใหเชาเรือ FSO
13.11
13.11

1

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

เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

20.02
20.02

21.30
21.30

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

เงินลงทุนในการรวมคา
Erawan 2 FSO Bahamas Limited
รวม

สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

717.37
717.37

768.57
768.57

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
20.02

งบการเงินรวม
717.37

2.50
2.50

88.13
88.13
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17.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ธุรกิจปโตรเลียม
50
50

Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn Bhd.
(CPOC)
Moattama Gas Transportation Company เบอรมิวดา สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
(MGTC)
สหภาพเมียนมาร
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมูเกาะเคยแมน สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมาร
บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ออเรนจ)
ไทย
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
ไทย
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
(บี 8/32 พารทเนอร)
Leismer Aerodrome Limited (LAL)
แคนาดา
แคนาดา
ใหบริการการ
เดินทางทาง
อากาศ
Groupement Bir Seba (GBRS)
สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
ประชาชน
ประชาชน
แอลจีเรีย
แอลจีเรีย
Andaman Transportation Limited (ATL)
หมูเกาะเคยแมน สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมาร
Natuna 2 B.V. (Natuna 2)
เนเธอรแลนด
สาธารณรัฐ ธุรกิจปโตรเลียม
อินโดนีเซีย
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25.5

25.5

19.3178

19.3178

53.9496
25.0009

53.9496
25.0009

32

32

35

35

80

80

50

50
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17.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2559 PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) และ PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น า ค ม 2559 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่ ง เป น บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ ง
กลุ ม บริ ษั ท ได ทํ าการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจํ านวน 28,500,000 ดอลลาร สหรั ฐอเมริ กา จาก 1,517,050,000 ดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า เป น 1,545,550,000 ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า โดย PTTEP NC ได ใช เงิ น เพิ่ ม ทุ น ดั งกล า วข า งต น เพื่ อ
ทํ าการเพิ่ มทุ น ใน PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเป น บริษั ท ย อยของ PTTEP NC โดย PTTEP CA ไดทํ า
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,643,214,373 ดอลลารแคนาดา เปน 1,680,788,773 ดอลลารแคนาดา โดยการออก
หุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน 37,574,400 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 1 ดอลลารแ คนาดา รวมเป น หุ น สามั ญ จดทะเบี ย นจํ า นวน
2,115,752,140 หุน
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2559 PTTEP NC ได ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 45,500,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา จาก 1,545,550,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เปน 1,591,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดย PTTEP NC
ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP CA โดย PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1,680,788,773 ดอลลาร แ คนาดา เป น 1,739,674,873 ดอลลาร แ คนาดา โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
58,886,100 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเปนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 2,174,638,240 หุน
ตอ มาเมื ่อ วัน ที ่ 16 กัน ยายน 2559 PTTEP NC ไดท ํา การเพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นจํ า นวน 560,000,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา จาก 1,591,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เป น 2,151,050,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่ งในวัน ที่
19 กันยายน 2559 PTTEP NC ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP CA โดย PTTEP CA ได
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,739,674,873 ดอลลารแคนาดา เปน 2,477,810,873 ดอลลารแคนาดา โดยการออก
หุนสามัญ ใหม จํานวน 738,136,000 หุน มู ลคาหุ นละ 1 ดอลลารแคนาดา รวมเป น หุนสามั ญ จดทะเบี ยนจํ านวน
2,912,774,240 หุน
 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2559 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เลิ ก บริ ษั ท จาก
รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL)
เมื่ อวั นที่ 6 มิ ถุ นายน 2559 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) ได รับอนุ มั ติ ให เลิ กบริษั ทจากรัฐบาล
สาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบรอยแลว
 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียน
เรียบรอยแลว
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 JV Shore Base Limited (JV Shore Base)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 JV Shore Base Limited (JV Shore Base) ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียน
เรียบรอยแลว
 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 6,201,550 ดอลลารฮองกง จาก 10,000 ดอลลารฮองกง เปน 6,211,550 ดอลลารฮองกง โดย PTTEP HK
ไดใชเงินเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเพื่อทําการเพิ่มทุนใน PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
PTTEP HK โดย PTTEP HKO ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 ดอลลารฮองกง เปน 6,201,550 ดอลลารฮองกง
โดยเพิ่มมูลคาตอหุน จากมูลคาหุนละ 1 ดอลลารฮองกง เปนมูลคาหุนละ 620.16 ดอลลารฮองกง
 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)
เมื่ อวันที่ 30 กั นยายน 2559 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ได รับ อนุ มั ติ ให เลิ กบริ ษั ทจากนายทะเบี ยน
เรียบรอยแลว
 UAQ Petroleum Limited (UAQ)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดถอน
การลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ใน UAQ Petroleum Limited (UAQ) ซึ่งรวมลงทุนในแปลงสัมปทาน Umm AI-Quwain
 บริษัทในกลุม PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
เมื่ อวันที่ 19 ธั นวาคม 2559 บริษั ทดั งต อไปนี้ ได ยื่ นเอกสารการชํ าระบั ญ ชี ต อนายทะเบี ยนเครือรัฐออสเตรเลี ยเพื่ อ
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยจะมีผลสมบูรณในวันที่ 19 มีนาคม 2560
 PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)
 PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
 PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF)
 PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP)
 Tullian Pty Limited (PTTEP AAT)
 บริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
เมื่ อวั นที่ 27 ธั นวาคม 2559 บริษั ทและบริษั ท ปตท.สผ.อิ นเตอร เนชั่ นแนล จํ ากั ด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่ งเป น บริ ษั ทย อย
ของบริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีบริษัทและ ปตท.สผ.อ. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 และ 75
ตามลําดับ
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18.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

รวม

22,941.17

854.08

130.49

23,925.74

1,731.91
(227.50)
(1.08)
24,444.50
1,134.68
64.92
(232.18)
(275.17)
(0.24)
25,136.51

20.63
874.71
0.19
(0.28)
874.62

4.31
(2.65)
(0.16)
131.99
3.12
(3.34)
0.01
131.78

1,756.85
(230.15)
(1.24)
25,451.20
1,137.99
64.92
(235.80)
(275.17)
(0.23)
26,142.91

(11,681.32)

(130.63)

(51.66)

(11,863.61)

(2,693.44)
10.67
0.25
(14,363.84)
(1,997.71)
0.70
239.90
(0.04)
(16,120.99)

(28.93)
(159.56)
(28.94)
(188.50)

(12.94)
1.88
0.01
(62.71)
(11.24)
2.75
(71.20)

(2,735.31)
12.55
0.26
(14,586.11)
(2,037.89)
3.45
239.90
(0.04)
(16,380.69)

(576.19)
(636.49)
(1,212.68)
(40.48)
(4.97)
35.26
(1,222.87)
8,867.98
7,792.65

(5.25)
(5.25)
715.15
680.87

69.28
60.58

(576.19)
(636.49)
(1,212.68)
(45.73)
(4.97)
35.26
(1,228.12)
9,652.41
8,534.10

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,735.31 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,037.89 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบการเงินรวม
ทอขนสงกาซ

อื่นๆ

รวม

756,210.74
59,212.20
(7,778.08)
74,522.03
882,166.89
40,043.81
2,291.09
(8,193.58)
(9,710.87)
(5,940.82)
900,656.52

28,153.06
705.35
2,708.63
31,567.04
6.83
(10.01)
(225.70)
31,338.16

4,301.41
147.32
(90.55)
405.12
4,763.30
110.03
(117.89)
(33.68)
4,721.76

788,665.21
60,064.87
(7,868.63)
77,635.78
918,497.23
40,160.67
2,291.09
(8,321.48)
(9,710.87)
(6,200.20)
936,716.44

(385,052.01)
(91,930.04)
364.77
(41,753.38)
(518,370.66)
(70,484.76)
24.53
8,466.16
2,739.49
(577,625.24)

(4,305.94)
(990.96)
(461.28)
(5,758.18)
(1,021.50)
25.69
(6,753.99)

(1,702.71)
(442.37)
64.29
(182.34)
(2,263.13)
(396.92)
97.34
11.63
(2,551.08)

(391,060.66)
(93,363.37)
429.06
(42,397.00)
(526,391.97)
(71,903.18)
121.87
8,466.16
2,776.81
(586,930.31)

(18,992.86)
(22,925.16)
(1,845.64)
(43,763.66)
(1,449.30)
(175.57)
1,244.48
328.19
(43,815.86)
320,032.57
279,215.42

(188.15)
(0.13)
(188.28)
25,808.86
24,395.89

2,500.17
2,170.68

(18,992.86)
(22,925.16)
(1,845.64)
(43,763.66)
(1,637.45)
(175.57)
1,244.48
328.06
(44,004.14)
348,341.60
305,781.99

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

93,363.37 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

71,903.18 ลานบาท
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หนวย : ลานบาท

76
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,067.60
494.28
(1.37)
10,560.51
554.23
(106.41)
11,008.33

90.71
3.83
(1.92)
92.62
1.73
(3.34)
91.01

10,158.31
498.11
(3.29)
10,653.13
555.96
(109.75)
11,099.34

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(5,799.64)
(1,157.72)
0.39
(6,956.97)
(910.03)
0.10
(7,866.90)
3,603.54

(38.80)
(9.86)
1.45
(47.21)
(8.51)
2.76
(52.96)
45.41

(5,838.44)
(1,167.58)
1.84
(7,004.18)
(918.54)
2.86
(7,919.86)
3,648.95

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,141.43

38.05

3,179.48

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,167.58 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

918.54 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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77

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

78

หนวย : ลานบาท
รวม

331,858.86
16,898.78
(46.83)
32,402.89
381,113.70
19,559.38
(3,755.14)
(2,482.59)
394,435.35

2,990.11
130.95
(65.50)
287.16
3,342.72
60.89
(117.88)
(24.77)
3,260.96

334,848.97
17,029.73
(112.33)
32,690.05
384,456.42
19,620.27
(3,873.02)
(2,507.36)
397,696.31

(191,173.87)
(39,514.46)
13.41
(20,392.13)
(251,067.05)
(31,996.14)
3.60
1,183.76
(281,875.83)

(1,279.01)
(336.97)
49.41
(137.46)
(1,704.03)
(300.17)
97.34
9.17
(1,897.69)

(192,452.88)
(39,851.43)
62.82
(20,529.59)
(252,771.08)
(32,296.31)
100.94
1,192.93
(283,773.52)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

130,046.65

1,638.69

131,685.34

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

112,559.52

1,363.27

113,922.79

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

39,851.43 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

32,296.31 ลานบาท
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19.

คาความนิยม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

1,134.08
1,134.08
1,134.08

37,383.00
3,544.63
40,927.63
(292.56)
40,635.07

(7.31)
(112.39)
(119.70)
(119.70)

(241.08)
(4,048.17)
(30.77)
(4,320.02)
30.88
(4,289.14)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,014.38

36,607.61

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,014.38

36,345.93
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20.

สินทรัพยไมมีตัวตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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สินทรัพยในการสํารวจ
และประเมินคา
แหลงทรัพยากร

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
สินทรัพย
รวม
ไมมีตัวตน
อื่นๆ

5,041.93
154.08
(151.08)
(317.49)
4,727.44
18.43
(64.92)
(14.92)
51.09
4,717.12

151.70
3.91
(1.01)
(0.03)
154.57
7.25
(0.06)
(1.10)
160.66

5,193.63
157.99
(152.09)
(317.52)
4,882.01
25.68
(64.92)
(14.98)
(1.10)
51.09
4,877.78

-

(42.52)
(13.86)
0.66
0.02
(55.70)
(13.95)
0.03
0.77
(68.85)

(42.52)
(13.86)
0.66
0.02
(55.70)
(13.95)
0.03
0.77
(68.85)

(626.02)
(636.00)
127.20
(1,134.82)
(1.42)
4.97
(34.59)
(1,165.86)
3,592.62
3,551.26

(0.33)
(0.33)
0.33
98.54
91.81

(626.02)
(636.33)
127.20
(1,135.15)
(1.42)
4.97
0.33
(34.59)
(1,165.86)
3,691.16
3,643.07
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลงจากการขาย PTTEP OM
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยในการสํารวจ
และประเมินคา
แหลงทรัพยากร

งบการเงินรวม
สินทรัพย
ไมมีตัวตน
อื่นๆ

หนวย : ลานบาท
รวม

166,197.53
5,267.90
(5,165.39)
4,306.62
170,606.66
650.40
(2,291.09)
(526.69)
577.82
169,017.10

5,000.69
133.61
(34.58)
478.63
5,578.35
256.00
(2.41)
(38.66)
(36.43)
5,756.85

171,198.22
5,401.51
(5,199.97)
4,785.25
176,185.01
906.40
(2,291.09)
(529.10)
(38.66)
541.39
174,773.95

-

(1,401.60)
(475.05)
22.61
(156.26)
(2,010.30)
(492.44)
1.31
27.10
7.23
(2,467.10)

(1,401.60)
(475.05)
22.61
(156.26)
(2,010.30)
(492.44)
1.31
27.10
7.23
(2,467.10)

(20,635.61)
(22,907.70)
2,589.28
(40,954.03)
(50.84)
175.57
(944.03)
(41,773.33)
129,652.63
127,243.77

(11.80)
(0.02)
(11.82)
11.56
0.26
3,556.23
3,289.75

(20,635.61)
(22,919.50)
2,589.26
(40,965.85)
(50.84)
175.57
11.56
(943.77)
(41,773.33)
133,208.86
130,533.52
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81
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยในการสํารวจ
สินทรัพย
และประเมินคา
ไมมีตัวตน
แหลงทรัพยากร
อื่นๆ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

92.35
36.80
(0.02)
129.13
11.32
140.45

133.93
3.58
137.51
5.65
143.16

226.28
40.38
(0.02)
266.64
16.97
283.61

-

(37.30)
(12.39)
(49.69)
(12.50)
(62.19)

(37.30)
(12.39)
(49.69)
(12.50)
(62.19)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

129.13

87.82

216.95

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

140.45

80.97

221.42

คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

82

รวม
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย
สินทรัพยในการสํารวจ
ไมมีตัวตน
และประเมินคา
แหลงทรัพยากร
อื่นๆ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง

รวม

3,044.00
1,258.24
(0.53)
358.51
4,660.22
399.49
(27.20)
5,032.51

4,415.02
122.00
425.41
4,962.43
199.44
(32.42)
5,129.45

7,459.02
1,380.24
(0.53)
783.92
9,622.65
598.93
(59.62)
10,161.96

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,660.22

(1,229.57)
(424.44)
(139.22)
(1,793.23)
(441.16)
6.13
(2,228.26)
3,169.20

(1,229.57)
(424.44)
(139.22)
(1,793.23)
(441.16)
6.13
(2,228.26)
7,829.42

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,032.51

2,901.19

7,933.70

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสําหรับป

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

83

83
21.

การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทจะทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญ ชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สิ น ทรั พ ย ห รื อ หน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เกิ ด เงิ น สด (CGU) คื อ สิ น ทรั พ ย ก ลุ ม ที่ เล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถระบุ ไ ด ว า การใช
กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญ จะเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับ
ที่เกิดจากสินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระดับโครงการ
หรือกลุมโครงการที่มีกระแสเงินสดรับรวมกัน โดยการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับตามอายุเฉลี่ย
ของโครงการดวยอัตราการเติบโตที่คงที่
ในป 2559 กลุมบริษัทมีโครงการที่อยูในระยะผลิต 2 โครงการ ที่มีขอบงชี้ที่ทําใหตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพย
เนื่องจากการปรับแผนการผลิตลดลงตามประมาณการศักยภาพปริมาณสํารองปโตรเลียมลดลง
กลุมบริษัทคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยวิธีมูลคาจากการใชสินทรัพย โดยใชขอมูลการผลิตที่อิงจากปริมาณ
สํารองที่พิ สูจน แลว (Proved reserve) และปริมาณสํารองที่ คาดวาจะพบ (Probable reserve) รวมทั้ งประมาณการ
ตางๆ และขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward price curve)
และประมาณการราคาน้ํ ามั น ในชวงระยะยาวอ างอิ งประมาณการจากอุ ป สงค แ ละอุ ปทานของน้ํ ามั น ในตลาดโลก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝายบริหารโครงการในการประมาณรายจาย
ฝ า ยทุ น และรายจ า ยในการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ของอุ ต สาหกรรมและ
ความสอดคล อ งกั บ แหล ง ข อ มู ล ภายนอก เป น ต น โดยใช วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด ด ว ยต น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก
ของเงินทุน (WACC) ที่อัตราระหวางรอยละ 8.58 ถึง 9.21
ในระหว า งป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ ม บริ ษั ท ได บั น ทึ ก ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย
ในงบกําไรขาดทุนรวม ดังนี้
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแบงตามประเภทของสินทรัพยไดดังตอไปนี้
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมและทอขนสงกาซที่บันทึกใน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน
รวม
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

45.73

1,637.44

1.42

50.85

47.15

1,688.29

84
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาตามบัญชีของ
โครงการกอนการดอยคา

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

320.10

272.95

ขาดทุนจากการดอยคา
47.15
47.15

รวม

หนวย : ลานบาท
มูลคาตามบัญชีของ
โครงการกอนการดอยคา

มูลคาตามบัญชีของ
โครงการหลังการดอยคา

11,469.50

9,781.21
รวม

ขาดทุนจากการดอยคา
1,688.29
1,688.29

จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจําแนกตามสวนงานไดเปดเผยไวภายใตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 40
ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
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22. รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีรายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาลตางประเทศ (Carried Cost) แสดงเปนรายการ
ภายใต สิ น ทรั พ ย เพื่ อ การสํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม สิ น ทรั พ ย ใ นการสํ า รวจและประเมิ น ค า แหล ง ทรั พ ยากรและ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และคาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน สําหรับ
โครงการตางๆ ดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

โครงการ

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

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2559)
1.01
1.06
25.82
35.49
33.18
19.93
7.95
12.46
0.15
75.57
22.47
9.28
3.62
0.30
11.27
45.70
14.02
หนวย : ลานบาท

โครงการ

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

86

งบการเงินรวม
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการ
สินทรัพยในการ
สินทรัพยไม
คาใชจายในการสํารวจ
สํารวจและผลิต
สํารวจและประเมิน หมุนเวียนอื่นๆ ปโตรเลียม (ยอดสะสมตัง้ แตป
ปโตรเลียม
คาแหลงทรัพยากร
2545 ถึง 31 ธันวาคม 2559)
36.15
37.83
925.15
1,268.59
1,188.75
791.82
284.89
415.00
5.37
2,707.89
721.72
332.51
113.51
10.40
403.72
1,637.41
437.04

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

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
สินทรัพยในการสํารวจและ
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
ประเมินคาแหลงทรัพยากร
(ยอดสะสมตั้งแตป 2545 ถึง 31
ธันวาคม 2559)
0.15

75.57

22.47
หนวย : ลานบาท

โครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่สํารองจายแทนรัฐบาล
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
สินทรัพยในการสํารวจและ
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
และผลิตปโตรเลียม
ประเมินคาแหลงทรัพยากร
(ยอดสะสมตั้งแตป 2545 ถึง 31
ธันวาคม 2559)
5.37
2,707.89
721.72
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23.

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังนี้
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ 2532
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (1)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เกาถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหา
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเปนตนไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเนเธอรแลนด
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเคนยา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศโมซัมบิก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแอลจีเรีย

50
20
25
0
10
20
50
30
40
26 (ป 2558), 27 (ป 2559
เปนตนไป)
25
30
32
30
20
34
38

(1) สําหรับปภาษี 2558 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 577)
พ.ศ. 2557 กําหนดอัตราภาษีรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 แต ไม เกิ น วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ต อ มา พระราชบั ญ ญั ติ แก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 42)
พ.ศ. 2559 กําหนดใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ลดลงจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ
20 ของกําไรสุท ธิเป น การถาวร โดยเริ่ม สํ าหรับ ป ภ าษี ในรอบระยะเวลาบั ญ ชีเริ่ม ในหรือ หลั งวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เปนตนไป นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับบริษัทที่เปนสํานักงานใหญขามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ที่ใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ
หรือสาขาทั้งในและตางประเทศในกิจกรรมศูนยบริหารเงิน (Treasury Center: TC) จากอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิเหลือ
เปนอัตรารอยละ 10 และยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดบางประเภท ทั้งนี้กลุมบริษัทไดนําอัตราภาษีตามประเภทดังกลาวมา
ใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปภาษี 2559

88

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

88
23.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2559
2558
197.01
180.09
1,078.61
1,269.54
(881.60)
(1,089.45)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
28.68
24.25
221.04
315.35
(192.36)
(291.10)
หนวย : ลานบาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

7,059.03
38,647.13

6,499.29
45,815.93

1,027.60
7,920.03

875.05
11,380.48

(31,588.10)

(39,316.64)

(6,892.43)

(10,505.43)

23.2 ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2558

2559

2558

425.48

708.20

222.42

447.06

7.01

(46.16)

(0.77)

(3.68)

432.49

662.04

221.65

443.38

(97.54)

(332.52)

(56.25)

(172.84)

(49.64)

166.00

(33.73)

113.69

(147.18)

(166.52)

(89.98)

(59.15)

285.31

495.52

131.67

384.23

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
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หนวย : ลานบาท

ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

15,004.25

24,121.20

7,836.52

15,424.72

242.14

(1,635.64)

(27.29)

(123.77)

15,246.39

22,485.56

7,809.23

15,300.95

(3,459.10)

(11,319.52)

(1,961.16)

(5,964.64)

(1,747.39)

5,919.30

(1,188.30)

3,923.37

(5,206.49)

(5,400.22)

(3,149.46)

(2,041.27)

10,039.90

17,085.34

4,659.77

13,259.68

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2559
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

2558

2559

2558

637.03

(326.93)

616.51

655.70

318.52

(163.47)

308.26

327.85

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี

(4.27)

(4.51)

-

-

ขาดทุน (กําไร) จากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

21.91

(16.12)

(4.45)

(20.35)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดนิติบุคคล

12.97

8.61

0.08

0.09

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดปโตรเลียม

248.03

224.96

134.26

240.58

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดตางประเทศ

177.10

801.40

-

-

ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(7.78)

(146.35)

16.87

(190.43)

(11.08)

(19.57)

(28.30)

(34.61)

(23.23)

35.00

(9.06)

(7.20)

(8.70)

132.87

(11.02)

257.85

(49.64)

166.00

(33.73)

113.69

(332.61)

(403.66)

(260.98)

(316.31)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิตภาษี

(4.17)

1.67

-

-

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลตางของอัตราภาษีในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู

7.01

(46.16)

(0.77)

(3.68)

(158.53)

(158.25)

-

-

77.86
21.92

80.02
3.08

20.51

16.75

285.31

495.52

131.67

384.23

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ :

ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี – ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจาก (กําไร) ขาดทุน จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินบาท
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี

ภาษีเงินไดจากรายการดอกเบี้ยระหวางกลุมบริษัท
อื่น ๆ
ภาษีเงินได
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91
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559

2558

22,027.54 (13,386.98)

21,759.56

22,482.56

11,013.77

(6,693.49)

10,879.78

11,241.28

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมสุทธิจากภาษี

(150.39)

(155.64)

-

-

ขาดทุน (กําไร) จากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

771.06

(555.63)

(157.32)

(702.37)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดนิติบุคคล

456.43

296.83

2.83

3.05

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดปโตรเลียม

8,728.21

7,756.68

4,751.40

8,302.38

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี - ภาษีเงินไดตางประเทศ
ผลตางของอัตราภาษีบนคาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

6,232.22

27,631.90

-

-

(273.86)

(5,046.28)

596.96

(6,571.79)

(389.91)

(674.60)

(1,001.54)

(1,194.15)

(817.58)

1,206.63

(320.58)

(248.58)

(306.19)

4,581.24

(390.15)

8,898.26

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50

2558

ผลกระทบ :

ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี - ภาษีเงินได
นิติบุคคล
การวัดมูลคาใหมเนื่องจาก (กําไร) ขาดทุน จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากกําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนบนงบการเงินสกุลเงินบาท
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงาน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี

(1,188.30)
3,923.37
(9,235.97) (10,915.59)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิตภาษี

(146.63)

57.58

-

-

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลตางของอัตราภาษีในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู

242.14

(1,635.64)

(27.29)

(123.77)

(5,578.76)

(5,456.42)

-

-

2,739.81
971.42

2,759.07
1,011.76

749.95

647.59

10,039.90

17,085.34

4,659.77

13,259.68

ภาษีเงินไดจากรายการดอกเบี้ยระหวางกลุมบริษัท
อื่น ๆ
ภาษีเงินได
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(24.05)

1,006.96

รวม

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

อื่น ๆ

18.93
(11.70)

97.95
103.96

สํารองการดอยคาของสินทรัพย

1.14
(22.91)

5.93
1,012.89

(55.32)

18.46

อนุพันธทางการเงิน

0.09

93.78
0.14
(15.86)
(54.11)

0.65

462.68
60.88
102.85
69.33
90.20

งบกําไรขาดทุน

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ขาดทุนสะสมยกไป

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559

23.4 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

92

63.69

-

63.69

-

52.04

-

11.65

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

(3.04)

-

(3.04)

-

(3.04)

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

1,050.63

7.07

1,043.56

116.88
92.26

12.14

0.74

556.46
61.02
86.99
69.33
47.74

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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-

(48.50)
(170.09)
147.18

154.05
2,102.34
(1,089.45)

รวม

สุทธิ

63.69

-

-

(121.59)

1,948.29

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

-

0.28

1.27

อื่น ๆ

-

-

(54.37)

(14.53)
(52.97)

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

55.10

24.39
1,867.53

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

อนุพันธทางการเงิน

ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559

93

-

-

(3.02)

(0.02)

-

(0.02)

(0.02)

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

(881.60)

1,932.23

105.55

1,826.68

1.53

0.73

9.86
1,814.56

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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รวม

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

อื่น ๆ

673.19
(417.32)
(288.29)
39.87
(248.42)

36,339.18
214.00
36,553.18

(1,921.51)

-

3,292.96
4.74
(45.70)
(1,874.65)

งบกําไรขาดทุน

3,534.89
3,751.52

666.24

อนุพันธทางการเงิน

สํารองการดอยคาของสินทรัพย

23.47

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

ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ขาดทุนสะสมยกไป

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559

94

2,213.97

-

2,213.97

-

1,806.09

-

407.88

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(873.69)

(0.59)

(873.10)

(20.10)
(28.00)

(115.86)

2.94

(52.02)
(15.43)
(548.94)
(17.89)
(77.80)

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

37,645.04

253.28

37,391.76

4,187.98
3,306.20

434.96

26.41

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

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานบาท
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-

7.43
(3,747.39)
(1,707.52)
(5,454.91)
5,206.49

45.00
70,310.27
5,559.55
75,869.82
(39,316.64)

รวม

สุทธิ

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

อื่น ๆ

2,213.97

-

-

(1,887.13)

1,988.63

-

อนุพันธทางการเงิน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

880.20
67,396.44

(1,867.69)

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม

ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559

95

308.08

(1,181.77)

(69.95)

(1,111.82)

2.36

(75.00)

(526.78)
(512.40)

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

(31,588.10)

69,233.14

3,782.08

65,451.06

54.79

26.50

353.42
65,016.35

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานบาท
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8.76
8.76

(3.43)
(3.17)
66.65
1.14
67.79

18.46
52.38
473.49
5.93
479.42

อนุพันธทางการเงิน

อื่น ๆ

8.76

(32.59)
(22.19)
89.98

84.12
770.52
(291.10)

รวม

สุทธิ

-

10.40

686.40

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

อื่น ๆ

10.54
(0.14)

-

(2.89)

11.65

686.26
0.14

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

รวม

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

-

(2.21)

-

ขาดทุนสะสมยกไป

-

0.61

56.12

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

-

74.85

346.53

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(192.36)

748.33

51.53

696.80

696.80
-

555.97

7.07

548.90

49.21

12.14

9.44

56.73

421.38

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559
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สุทธิ

รวม

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ

รวม

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ

369.11
2.51
371.62
(1,148.43)
(776.81)
3,149.46

(10,505.43)

2,619.97
21.26
(77.55)
(120.07)
(110.83)
2,332.78
39.87
2,372.65

306.67

-

407.88
(101.21)
306.67
306.67

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

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

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

ณ วันที่
1 ม.ค. 2559
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156.87

(168.29)
(7.88)
(176.17)
(40.97)
(217.14)

(27.40)
(13.97)
7.82
(10.00)
(16.13)
(59.68)
(0.59)
(60.27)

ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

(6,892.43)

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

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

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานบาท

98
24.

คาใชจายลวงหนา
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 คา ใช จ า ยล ว งหน า จํา นวน 23.43 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า หรื อ 839.46 ล า นบาท
สวนใหญเปนคาใชจายลวงหนาของโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกาเพื่ออํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับงานสราง
ระบบทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก โดยกลุมบริษัทจะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุสัญญา Facilities, services and
information sharing agreement
คาใชจายลวงหนา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559
คาใชจายลวงหนาสําหรับงานสรางระบบ
ทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก
คาเชาจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม
25.

15.77
4.48
3.18
23.43

31 ธ.ค. 2559

17.13
2.26
1.59
20.98

31 ธ.ค. 2558

564.92
160.47
114.07
839.46

618.11
81.47
57.43
757.01

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

2.73
20.40
23.13

62.31
8.01
70.32

97.75
730.89
828.64

2,248.75
288.85
2,537.60

2.52
2.52

4.32
182.59
186.91

90.33
90.33

156.03
6,589.20
6,745.23
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

35.16
35.16

5.32
1.45
6.77

1,259.64
1,259.64

191.84
52.49
244.33

1.40
80.66
82.06

2.32
100.52
102.84

50.02
2,890.10
2,940.12

83.63
3,627.69
3,711.32

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

18.92

7.57

677.89

273.25

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

18.92

7.57

677.89

273.25

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

2.52

4.32

90.33

156.03

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

2.52

4.32

90.33

156.03

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

100

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

100
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

-

1.36

-

49.14

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

-

1.36

-

49.14

1.40

2.32

50.02

83.63

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

80.66

100.52

2,890.10

3,627.69

รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

82.06

102.84

2,940.12

3,711.32

หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดโดยการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Foreign Exchange Forward) สําหรับภาระที่บริษัทมีหรือสามารถคาดการณไดลวงหนา รวมถึงการเขาทําธุรกรรมสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนในสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกาลวงหนาเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหเงื่อนไขของสัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย อาทิเชน กําหนดการจายดอกเบี้ย กําหนดการชําระคืนเงินตน ตรงกับเงื่อนไขของหุนกู
หรือเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทที่เปนสินทรัพยอางอิง
ทั้งนี้ในป 2559 บริษัทไดปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสวนใหญ
ซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนของสวนที่มีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดง
เป นรายการแยกต างหาก และจะทยอยรั บรู เป นกํ าไรหรื อขาดทุ นเมื่ อรายการที่ ถู กป องกั นความเสี่ ยงมี ผลกระทบต อ
งบกําไรขาดทุน ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดรายการ ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรูผลกําไรที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขาเปนกําไรขาดทุนระหวางป 2559
จํานวน 0.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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26.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
เงินทดรองจายแทนรัฐบาลเวียดนามในโครงการ
- เวียดนาม บี และ 48/95
- เวียดนาม 52/97
เงินมัดจํา
เงินกองทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมิน 1
อื่น ๆ
รวม

1.06
1.01
4.58
115.87
59.90
3.91
186.33

1.06
1.01
4.26
87.39
2.53
96.25

37.83
36.15
164.14
4,151.83
2,146.36
140.16
6,676.47

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

38.11
36.41
153.74
3,153.85
91.32
3,473.43
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวม

4.20
1.58
5.78

4.17
0.98
5.15

150.50
56.68
207.18

150.35
35.58
185.93

เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นใน Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของ
กลุมบริษัท ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 43 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในหัวขอหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น

1

27.

เงินกูยืมและหุนกู
เงินกูยืมและหุนกูมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2,264.81
566.81

2,434.70
570.54

81,149.52
20,309.27

87,864.79
20,590.08

2,831.62

3,005.24

101,458.79

108,454.87

102
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
รวมสวนของหนี้สินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

1,078.70

1,248.92

38,650.56

45,071.69

1,078.70

1,248.92

38,650.56

45,071.69

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมและหุนกู สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

3,005.24
(176.55)
(2.47)
5.40
-

108,454.87
(6,230.61)
(85.63)
190.54
(870.38)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,831.62

101,458.79

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1,248.92
(176.55)
0.93
5.40
-

45,071.69
(6,230.61)
34.01
190.54
(415.07)

1,078.70

38,650.56
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4.82
6.35

5.692

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 2

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

4.625
3.707
4.80
3.91

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

4.89
6.507

5.815

4.625
3.847
4.873
3.976

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้

หุนกู

6 มิถุนายน 2572
12 มิถุนายน 2585

5 เมษายน 2564

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

กําหนดไถถอน
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317.84
487.01
2,264.81

699.10

69.77
322.88
139.50
228.71

31 ธ.ค. 2559

315.54
486.90
2,434.70

698.88

69.27
498.60
138.49
227.02

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

11,388.18
17,450.02
81,149.52

25,048.94

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

31 ธ.ค. 2559

11,387.25
17,571.51
87,864.79

25,221.59

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

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท
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กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ล า นบาท 6
รวมมูลคาตามบัญชี

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

4.82

4.625
3.707
4.80
3.91

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

4.89

4.625
3.847
4.873
3.976

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

6 มิถุนายน 2572

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

กําหนดไถถอน
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317.84
1,078.70

69.77
322.88
139.50
228.71

31 ธ.ค. 2559

315.54
1,248.92

69.27
498.60
138.49
227.02

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

11,388.18
38,650.56

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

31 ธ.ค. 2559

11,387.25
45,071.69

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

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : ลานบาท
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เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2548 บริษัท ไดเขา ทํา สัญ ญาแปลงหนี้หุน กูสกุล เงิน บาทดัง กลา วกับ สถาบัน การเงิน แหง หนึ่ง ใหเปน หนี้ส กุล เงิน ดอลลารส หรัฐ อเมริก 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 บาทที่จํา นวน 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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6
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1

LIBOR + 0.985
LIBOR + 0.985

2.169
2.174

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
30 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564

กําหนดไถถอน

ในเดือนมีนาคม 2559 กลุมบริษัทไดขยายระยะเวลาเงินกูยืมจากเดิมสิ้นสุดในป 2560 เปนป 2564

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

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สรุปไดดังตอไปนี้

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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492.89
73.92
566.81

31 ธ.ค. 2559

496.14
74.40
570.54

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

17,660.60
2,648.67
20,309.27

31 ธ.ค. 2559

17,904.89
2,685.19
20,590.08

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท
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28.

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม

53.20

1,965.01

1,919.76

54.84

53.20

1,965.01

1,919.76

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559

29.

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

54.84

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
รวม

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

54.84

53.20

1,965.01

1,919.76

54.84

53.20

1,965.01

1,919.76

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559

108

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

98.00
6.53
104.53

92.84
6.35
99.19

3,511.32
233.99
3,745.31

3,350.33
229.29
3,579.62

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

10.30
1.05
11.35

11.55
6.35
17.90

363.42
36.99
400.41

394.12
229.29
623.41
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

90.33
6.51
96.84

85.74
6.33
92.07

3,236.36
233.32
3,469.68

3,094.19
228.60
3,322.79

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

8.90
1.05
9.95

10.30
6.33
16.63

314.38
36.94
351.32

351.64
228.60
580.24

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2558

2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

92.84
7.10
3.20

110.90
7.86
3.69

3,350.33
250.55
112.87

3,655.48
268.09
126.03

(5.65)
0.51
98.00

(16.00)
(3.62)
(9.99)
92.84

(199.35)
18.10
(21.18)
3,511.32

(576.08)
(123.57)
(340.99)
341.37
3,350.33
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2558

2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559

85.74
5.94
2.96

100.52
6.88
3.42

3,094.19
209.74
104.64

3,313.30
234.78
116.86

(4.79)
0.48
90.33

(12.90)
(3.13)
(9.05)
85.74

(168.99)
16.45
(19.67)
3,236.36

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

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

110

2558

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2559
7.10
7.86
3.69
3.20

งบการเงินรวม
2559
2558
250.55
268.09
112.87
126.03

10.30

11.55

363.42

394.12

1.05

6.35

36.99

229.29

11.35

17.90

400.41

623.41

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2559
5.94
6.88
2.96
3.42

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
209.74
234.78
104.64
116.86

รวม

8.90

10.30

314.38

351.64

ผลประโยชนระยะยาวอื่น

1.05

6.33

36.94

228.60

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

9.95

16.63

351.32

580.24
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กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
2559
2.15
12.96

งบการเงินรวม
2559
2558
77.38
466.68

-

0.89

-

32.02

-

16.00

-

576.08

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2559
2.15
10.74

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
77.38
386.68

-

0.01

-

0.52

-

12.90

-

464.58

ขอสมมติฐานหลักในการประเมินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ขอสมมติฐานดานการเงินของกลุมบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

อัตรารอยละตอป
3.5
3.0
3.4 – 3.9

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

อัตรารอยละตอป
3.0 - 16.0
3.0 - 10.0
0.0 - 5.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานขางตนแสดงใหเห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ซึ่งไมรวมถึง
การตาย การสูญ เสียสมรรถภาพการทํางานจนเปนเหตุใหออกจากงานและการเกษียณกอนกําหนด ดังนั้น
การคํานวณผลประโยชนที่จายใหแกพนักงานจะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐานดังกลาว
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐาน การเพิ่มขึ้นของขอสมมติฐาน การลดลงของขอสมมติฐาน
รอยละ 1
(9.58)
11.35
หนวย : ลานบาท

อัตราคิดลด

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐาน การเพิ่มขึ้นของขอสมมติฐาน การลดลงของขอสมมติฐาน
รอยละ 1
(343.33)
406.74

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานของอัตราคิดลด โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ของขอสมมติฐานอื่น ในทางปฏิบัติสถานการณ ดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานอาจมี
ความสั ม พั น ธ กั น ในการคํ า นวณการวิ เคราะห ค วามอ อ นไหวของภาระผู ก พั น ผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว ที่ มี ต อ การ
เปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานหลักไดใชวิธีเดียวกับมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณ
ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือ 21 ป
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด :

ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ถึง 10 ป
มากกวา 10 ป
รวม
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2.28
1.47
28.46
27.16
51.37
48.35
283.23
253.96
365.34
330.94

31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
81.82
52.78
1,019.75
972.97
1,840.76
1,732.42
10,148.17
9,099.50
13,090.50
11,857.67
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30.

การประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2559
2,015.98
-

31 ธ.ค. 2558
2,085.82
-

31 ธ.ค. 2559
72,233.72
-

31 ธ.ค. 2558
75,274.26
-

2,015.98

2,085.82

72,233.72

75,274.26

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนีส้ ินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธ.ค. 2559
1,014.75
-

31 ธ.ค. 2558
1,046.05
-

31 ธ.ค. 2559
36,359.01
-

31 ธ.ค. 2558
37,750.41
-

1,014.75

1,046.05

36,359.01

37,750.41

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สินลดลง – การขายบริษัท
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

2,085.82
(14.96)
43.12
83.71
(181.71)
2,015.98

75,274.26
(528.08)
1,521.91
2,954.09
(6,412.69)
(575.77)
72,233.72

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : ลานบาท

1,046.05
4.74
44.33
(80.37)
1,014.75

งบการเงินเฉพาะบริษัท
37,750.41
167.27
1,564.35
(2,836.28)
(286.74)
36,359.01
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31. ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

308.79

348.69

11,064.34

12,583.45

(54.84)
253.95

(53.20)
295.49

(1,965.01)
9,099.33

(1,919.76)
10,663.69

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

31 ธ.ค. 2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

308.79

348.69

11,064.34

12,583.45

(54.84)
253.95

(53.20)
295.49

(1,965.01)
9,099.33

(1,919.76)
10,663.69

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หนวย : ลานบาท

348.69
(45.97)
13.30
(7.23)
308.79

งบการเงินรวม
12,583.45
(1,622.17)
469.69
(255.16)
(111.47)
11,064.34

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
348.69
(45.97)
13.30
(7.23)
308.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
12,583.45
(1,622.17)
469.69
(255.16)
(111.47)
11,064.34

114
32.

รายไดรอการรับรู
รายไดรอการรับรู 13.28 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (475.90 ลานบาท) สําหรับงบการเงิน รวมสวนใหญ เป นรายได
รอการรับ รูที่ เกิดจากการไดรับ ชําระเงิน ค ากาซธรรมชาติ และเงิน ค าบริการขนส งก าซล วงหน า สํ าหรับ ปริมาณก าซ
ที่ คู สั ญ ญายั งไม ส ามารถรับ ซื้ อ ได ต ามปริม าณที่ ระบุ ในสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ จํ า นวน 10.58 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (379.02 ลานบาท) โดยจะรับรูเปนรายไดก็ตอเมื่อคูสัญญารับกาซตามปริมาณดังกลาวในปตอๆ ไป
รายไดรอการรับรูจํานวน 2.70 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (96.88 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนรายได
รอการรับรูที่เกิดจากการที่บริษัทไดเรียกเก็บเงินจากคูสัญ ญาลวงหนาเปนคา Space Utilization ซึ่งบริษัทจะรับรูเปน
รายไดเมื่อใหบริการในปตอๆ ไป

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

115

116

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

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

35.16
1.40
80.66
117.22

2.73
20.40
2.52
25.65

0.86

-

-

0.17
0.69

ระดับ 1

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

-

-

-

0.17
0.69

35.16
1.40
80.66
117.22

2.73
20.40
2.52
26.51

รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

33. มูลคายุติธรรม
33.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม

115

-

30.59

6.04
24.55

ระดับ 1

1,259.64
50.02
2,890.10
4,199.76

97.75
730.89
90.33
918.97

-

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

-

-

-

1,259.64
50.02
2,890.10
4,199.76

97.75
730.89
90.33
949.56

6.04
24.55

รวม

หนวย : ลานบาท
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-

5.32
1.45
2.32
100.52
109.61

-

รวมหนี้สิน

-

257.23

0.99

-

-

62.31
8.01
4.32
182.59

-

-

-

0.12
0.87

0.12
0.87

109.61

5.32
1.45
2.32
100.52

258.22

62.31
8.01
4.32
182.59

รวม

ระดับ 1

-

-

35.84

-

4.27
31.57

3,955.65

191.84
52.49
83.63
3,627.69

9,282.83

2,248.75
288.85
156.03
6,589.20

-

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย

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

ระดับ 1

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

116

-

-

-

-

-

3,955.65

191.84
52.49
83.63
3,627.69

9,318.67

2,248.75
288.85
156.03
6,589.20

4.27
31.57

รวม

หนวย : ลานบาท
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รวมหนี้สิน

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย

- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

1.40
80.66
82.06

-

-

21.44

0.16

-

-

18.92
2.52

-

-

-

0.16

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3
0.16

1.40
80.66
82.06

21.60

18.92
2.52

รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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-

5.80

-

5.80

ระดับ 1

50.02
2,890.10
2,940.12

768.22

677.89
90.33

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

-

-

-

-

5.80

50.02
2,890.10
2,940.12

774.02

677.89
90.33

รวม

หนวย : ลานบาท
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104.20

-

รวมหนี้สิน

-

-

-

-

0.11

104.20

1.36
2.32
100.52

7.57
4.32
12.00

รวม

-

-

4.10

4.10

ระดับ 1

3,760.46

49.14
83.63
3,627.69

273.25
156.03
429.28

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

-

-

-

-

4.10

3,760.46

49.14
83.63
3,627.69

273.25
156.03
433.38

รวม

หนวย : ลานบาท

ระดับ 1 : ใชราคา Quoted Prices ของแตละสินทรัพยหรือหนี้สินโดยตรงจากตลาด (Active Markets)
ระดับ 2 : ใชราคาอื่นแทน Quoted Prices ในระดับ 1 หรือขอมูลประกอบจากแหลงที่นาเชื่อถือในการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นๆ
ระดับ 3 : มีการคิดคํานวณมูลคายุติธรรมโดยใช Internal Valuation Model หรือวิธีการประเมินอื่นๆ ที่ขอมูลประกอบการคํานวณไมไดมาจากแหลงที่สามารถอางอิงไดเปนการทั่วไป

1.36
2.32
100.52

7.57
4.32
11.89

0.11

-

-

0.11

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รวมสินทรัพย

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

118

119
33.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน มีดังนี้
 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามัน (Swap) และสัญญาสิทธิ
ในราคาน้ํา มั น (Option) โดยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญา Swap มี ก ารประเมิ น จากระดั บ ราคา Swap
ซึ่ ง คํา นวณมาจากราคาตลาดของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า ส ว นสั ญ ญา Option มี ก ารประเมิ น จาก
ค า ธรรมเนี ย มส ว นเพิ่ ม (Premium) ซึ่ ง วิ ธี ก ารคํ า นวณต อ งอาศั ย ตั ว แปรต า ง ๆ เช น ระดั บ ราคา Swap
ในตลาด ระยะเวลาในการใชสิทธิ์ และความผันผวนของราคา
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนาซึ่งไดมาจาก
เสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ย
 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา
ซึ่งได มาจากเส น อั ต ราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่ สังเกตได จากตลาดดอกเบี้ ยและอั ตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ ตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรม
อยูในระดับที่ 2
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33.3 มูลคายุติ ธรรมของหนี้ สิน ระยะยาว คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงิน สดซึ่ งใชอัตราคิ ดลดที่มี เงื่อนไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

755.82
1,508.99

803.56
1,879.40
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

27,081.68

28,792.03

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

54,067.84

67,339.98

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

755.82

803.56

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

322.88

514.10
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

27,081.68
11,568.88

28,792.03
18,420.52

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

122

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
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สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
-

0.17
25.65
25.82

วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จัดประเภทไดดังนี้

34. สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

2,731.82

2,039.50
382.76
138.30
87.32
16.19
67.75
0.69

0.69
-

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย
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1,982.08

1,982.08
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

75.75

0.12
75.63
-

181.59

181.59
-

วัดมูลคาดวย อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินรวม

3,797.61

2,995.40
475.83
185.31
117.65
16.07
7.35

0.87

0.87
-

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

264.16

264.16
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
80.66
80.66

36.56
36.56

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
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3,463.98

99.22
514.07
18.40
2,831.62
0.67

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

9.09

9.09
-

100.52

100.52
-

31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินรวม

3,809.98

135.19
647.73
21.10
3,005.24
0.72

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
73,076.52
13,714.60
4,955.33
3,128.82
580.00
2,427.69
97,882.96

-

6.04
918.97
925.01

วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

24.55

24.55
-

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินทรัพย
สินเชื่อ
ทาง
และ
การเงิน
ลูกหนี้
เผื่อขาย
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71,019.04

71,019.04
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

2,733.73

4.27
2,729.46
-

6,553.37 137,050.29

31.57

31.57
-

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

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

วัดมูลคาดวย
อนุพันธ
มูลคายุติธรรม เพื่อการ
ผานงบกําไร
ปองกัน
ขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินรวม

9,533.15

9,533.15
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

หนวย : ลานบาท
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รวมหนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
2,890.10
2,890.10

1,309.66
1,309.66

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
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3,555.12
18,419.48
659.32
101,458.79
24.06
124,116.77

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย
327.96
327.96

3,627.69
3,627.69

31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินรวม

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

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนวย : ลานบาท

รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2559 | ปตท.สผ.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

127

รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
21.60

0.16
21.44
-

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

126

8,051.10

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

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

1,302.08

1,302.08
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

12.00

0.11
11.89
-

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

9,790.59

2,392.85
239.52
27.65
144.93
55.71
6,925.75
4.18

31 ธ.ค. 2558
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

251.66

251.66
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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5.50
1,078.70
1,345.76

80.66
80.66

1.40
1.40

รวมหนี้สินทางการเงิน

18.52
243.04

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

3.68

3.68
-

100.52

100.52
-

-

2,331.05

740.22
24.94
314.15
2.82
1,248.92

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว

หนี้สินทางการเงิน

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
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สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพือ่ คา
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
46,654.23
46,654.23

288,475.49

774.02

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

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

31 ธ.ค. 2559
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

433.38

4.10
429.28
-

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

5.80
768.22
-

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

128

353,328.63

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

31 ธ.ค. 2558
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

9,082.04

9,082.04
-

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไวจน
ครบกําหนด

หนวย : ลานบาท
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2,890.10
2,890.10

50.02
50.02

เงินกูย ืมระยะสั้นและสวนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว

รวมหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

31 ธ.ค. 2559
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง
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48,219.40

197.00
38,650.56

663.60
8,708.24

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

132.77

132.77
-

-

3,627.69

3,627.69
-

31 ธ.ค. 2558
วัดมูลคาดวย
อนุพันธเพื่อ
มูลคายุติธรรมผาน การปองกัน
งบกําไรขาดทุน
ความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะบริษัท

84,124.48

26,713.61
899.93
11,337.34
101.91
45,071.69

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนวย : ลานบาท
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35.

ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุน จดทะเบีย นเปน หุน สามัญ จํา นวน 3,969.98 ลา นหุน มูล คา หุน ละ 1 บาท
รวมเปนเงิน 3,969.98 ลานบาท รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,969.98
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

36.

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,969.98

สํารองตามกฎหมาย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2559
2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจัดสรรได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
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37.

คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียมสําหรับป ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม

คาภาคหลวง
ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
รวม
38.

2559
353.11
353.11

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2558
425.82
0.22
426.04

2559
12,464.25
12,464.25

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
260.98
316.31
316.31
260.98

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
9,213.41
10,811.28
9,213.41
10,811.28

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

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส

138.61
100.51
29.01
36.06

139.19
124.83
147.99
13.40

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2559
2558
4,899.61
3,546.88
1,023.21
1,272.45

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
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2558
14,311.37
8.95
14,320.32
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48.32
39.43
0.83

52.22
58.12
0.76
1.55

4,819.01
4,267.99
5,124.18
458.10
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1,712.49
1,391.60
29.29

1,844.73
1,987.19
26.93
52.96
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39.

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานตอเนื่อง (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานตอเนื่อง

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2559
2558

351.72

(822.45)

(54.02)

(31.53)

297.70

(853.98)

3,969.98
0.07

3,969.98
(0.21)

11,987.64 (30,472.32)
(1,917.24)

10,070.40 (31,585.50)
3,969.98
2.54

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2559
2558
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หนวย : ลาน)
หัก : ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน –
สุทธิจากภาษี (หนวย : ลาน)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (หนวย : ลาน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

(1,113.18)

3,969.98
(7.96)
หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2559
2558

20.33

(31.14)

872.07

(1,118.17)

-

-

-

-

20.33

(31.14)

872.07

(1,118.17)

3,969.98
0.01

3,969.98
(0.01)

3,969.98
0.22

3,969.98
(0.28)
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หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
484.84
271.46

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
17,099.79
9,222.88

(54.02)
430.82

(31.53)
239.93

(1,917.24)
15,182.55

(1,113.18)
8,109.70

3,969.98
0.11

3,969.98
0.06

3,969.98
3.82

3,969.98
2.04

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญ เทียบเทาปรับลดในระหวางปที่นําเสนองบการเงิน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไร
ตอหุนปรับลด
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ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

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

40.

(0.24)

(10.61)

609.52

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

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

(271.35)

289.24
507.63
0.13
0.44
797.44
352.74
29.22

249.41
2,873.39
18.90
0.12
3,141.82
366.01
35.81

ประเทศไทย

(107.93)

0.92

13.47
2.49
246.46
0.50
5.23
0.60
347.38
(108.85)

235.79
2.55
0.19
238.53
65.18
13.45

0.11
0.19
0.30
3.52

34.10
34.10
21.21
8.41

66.49
240.31
0.76
0.02
307.58
21.18
3.33

(9.55)

-

(1.81)
7.00
0.01
1.13
9.85
(9.55)

(42.52)

0.86

15.68
2.53
29.01
0.04
0.60
77.48
(43.38)

202.98

(27.84)

30.68
(0.22)
5.25
16.54
76.76
230.82

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
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21.91

(3.52)

2.94
(0.05)
(9.15)
72.10
25.43

97.49
0.04
97.53
9.66
68.70

อื่นๆ

0.71
(45.84)
(370.40)
44.39

(240.31)
(85.65)
(0.05)
(326.01)
(253.85)
(71.42)

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

29.01
44.34
2,061.12
353.11
(12.95)
47.15
95.55
(8.55)
3,281.93
1,009.36
(18.26)
(127.92)
863.18
7.19
29.11
(138.92)
(1.36)
(118.19)
(3.98)
637.03
(301.17)
15.86
351.72
20.33
372.05

605.14
3,650.91
34.29
0.95
4,291.29
582.13
91.02

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน
2,603.50
-

352.14

294.08

5,738.58
-

3,379.23

819.05

ประเทศไทย

0.22

204.33

916.65
6.98

5.13

1.93

828.97
-

33.83

45.81

2,786.36
-

3.60

58.87

734.84
-

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
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7.76

17.23

65.26
59.77

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

4,059.54
3,445.37
7,504.91
1,163.67

13,674.16
66.75
5,150.47
18,891.38

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
คาตอบแทนผูบริหาร
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(12.45)

(407.13)

21,533.69

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

(9,588.15)

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

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

ประเทศไทย

(3,820.50)

34.58

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

(334.89)

-

(65.86)
246.98
0.21
39.48
345.51
(334.89)

(1,495.02)

30.82

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

7,162.30

(983.03)

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

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
10,216.74
2,345.21
17,918.51
8,311.79
1,199.64
8,484.48
4.78
90.40
3.97
1.06
26.80
15.40
6.55
6.65
0.60
28,155.43
8,408.74
10.62
1,200.70
10,857.09
12,456.30
2,289.94
(0.03)
746.55
747.15
1,032.16
474.67
124.73
297.34
117.55
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773.71

(124.30)

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

3,442.88
1.55
3,444.43
340.58
2,426.71

อื่นๆ

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

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน
(8,484.48)
(3,024.85)
(1.54)
(11,510.87)
(8,962.20)
(2,522.65)
1,023.21
1,571.93
72,723.32
12,464.25
(450.74)
1,688.29
3,371.98
(301.43)
115,842.99
35,621.74
(644.72)
(4,538.68)
30,438.34
252.38
1,028.10
(4,902.24)
(476.33)
(4,171.86)
(140.84)
22,027.55
(10,642.53)
602.63
11,987.65
872.07
12,859.72

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
21,358.25
128,858.80
1,214.33
33.35
151,464.73
20,536.74
3,215.44

หนวย : ลานบาท
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สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน
93,285.11
-

12,617.44

10,378.21

205,616.92
-

121,079.80

28,905.19

ประเทศไทย

7.92

7,321.38

32,843.98
249.98

180.86

69.19

29,702.60
-

1,193.89

1,641.36

99,837.04
-

126.99

2,109.42

26,329.63
-

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
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274.01

617.32

2,338.18
2,141.54

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

145,455.91
123,449.70
268,905.61
41,067.07

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

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

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

39.34

(101.70)

372.80

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

(374.12)

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

242.06
3,528.84
18.76
0.47
3,790.13
446.28
53.28

ประเทศไทย

(629.76)

(109.94)

(0.05)
9.43
382.71
0.04
331.00
24.28
(1.42)
855.72
(519.82)

(653.34)

-

14.36
5.07
0.01
(1.51)
625.75
653.40
(653.34)

(28.12)

(1.43)

13.82
6.37
3.13
(0.46)
0.20
29.64
(26.69)

356.19

(47.39)

30.04
0.28
21.32
78.18
403.58

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
เฉียงใตอื่น
422.90
118.49
755.37
334.62
2.88
362.67
4.29
1.00
0.06
0.07
0.78
0.06
0.28
(0.18)
1,182.62
335.90
0.06
2.95
481.76
487.30
94.25
0.37
4.81
21.69
30.59
15.48
9.35
1.77
4.85
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19.89

(4.34)

3.32
3.24
0.02
(7.61)
86.21
24.23

110.41
0.03
110.44
9.83
77.41

อื่นๆ

0.24
(68.18)
(526.32)
67.10

147.97
34.65
2,688.29
426.04
19.37
1,349.62
87.91
(9.03)
5,543.70
(99.06)
(19.25)
(160.83)
(279.14)
6.35
31.29
(163.78)
(50.03)
132.16
(3.78)
(326.93)
(497.88)
2.36
(822.45)
(31.14)
(853.59)

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
783.45
(362.67)
4,621.71
(96.52)
38.85
(0.03)
0.63
(459.22)
5,444.64
(379.42)
685.11
(78.96)
113.77

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

2,649.27
-

429.56

537.76

6,643.65
-

3,807.35

1,132.17

0.31

222.36

5.74

1,179.44

52.06

7.45

-

770.46

145.52

51.30

-

2,792.22

11.26

19.88

-

12.31

26.00

61.87

769.54
-

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ประเทศไทย เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
ตะวันออก
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
กลาง
เฉียงใต
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9.76

15.32

71.06
58.42

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

1,914.84

4,615.09
3,699.25
8,314.34

14,887.95
64.16
4,690.22
19,642.33

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

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

1,567.71

(3,949.82)

12,568.48

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

(12,908.21)

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

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

ประเทศไทย

-

(22,306.13) (23,499.59)

(3,934.50)

(2.29)
513.35
333.57
171.53
12,982.32
0.20
1.70
(49.77)
11,922.04 22,538.47
814.79
(48.03)
29,790.57 23,501.55
(18,371.63) (23,499.59)

(984.34)

(49.90)

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

12,161.31

(1,613.76)

1,029.22
9.73
728.89
2,673.98
13,775.07

681.25

(149.81)

113.59
110.31
0.63
(262.88)
2,937.10
831.06

7.29
(2,314.41)
(17,957.41)
2,279.23

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
การปรับปรุง
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา เอเชียตะวันออก
อื่นๆ
บัญชีระหวางกัน
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต
14,384.54
4,044.20
25,679.98 11,375.31
103.55
12,384.03
(12,384.03)
150.69
34.20
1.96
2.49
26.80 3,767.04
(3,293.13)
2.28
9.43
(5.98)
1.12
(1.02)
40,217.49 11,418.94
1.96
106.04
16,449.05 3,768.16
(15,678.18)
16,655.88
3,255.90
13.48
172.26
740.76
336.18
(12,959.48)
1,052.52
530.57
314.29
67.20
165.38 2,639.27
(2,690.81)
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5,123.38
1,189.40
91,738.71
14,320.32
674.49
48,610.90
3,003.72
(310.91)
191,729.50
(5,961.14)
(657.63)
(5,565.98)
(12,184.75)
220.13
1,062.93
(5,578.30)
(1,636.52)
4,856.43
(126.91)
(13,386.99)
(17,088.47)
3.14
(30,472.32)
(1,118.17)
(31,590.49)

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
26,753.67
157,657.04
1,336.00
21.65
185,768.36
23,488.44
3,891.05

หนวย : ลานบาท
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สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
95,608.42
-

15,502.37

18,385.48

ประเทศไทย

239,759.87
-

137,401.74

38,707.56

10.72

8,024.47

42,564.24
206.94

1,779.85

269.01

4,975.23

1,851.31

100,767.24
-

แอฟริกา

384.93

717.40

444.16
-

ตะวันออก
กลาง

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

27,805.00
-

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
อเมริกา
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888.98

2,232.86

27,771.50
-

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

333.63

552.95

2,564.33
2,108.44

อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

166,552.11
133,500.42
300,052.53
65,466.38

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

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

หนวย : ลานบาท
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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 โครงการที่กลุมบริษั ท ลงทุน ดังกลาว
ประกอบดวย โครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิ ชยแลว 23 โครงการ โครงการที่อยูระหวางการพัฒ นาและสํารวจ
14 โครงการ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการซอติกา
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญ ประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
41.

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


ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัทอางอิงจากราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลาย
ปจจัยที่ไมอาจควบคุมได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละประเทศ
รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทของ
กลุมบริษัททันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณ ฑหลักของกลุมบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า มั น อ า งอิ ง แต ส ว นใหญ จ ะมี โครงสร า งสู ต รราคาซื้ อ ขายที่ มี ก ลไก
ของการลดความผันผวนจากราคาน้ํามัน (Natural Hedge) อยู ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจะมีการปรับราคา
เป น ระยะ เชน ทุ ก 6 เดือ นหรือ 12 เดื อ น เป น ต น ตามที่ ได กําหนดไว ในสู ต รราคาของสัญ ญาซื้อ ขายในแต ล ะ
โครงการ ซึ่งจะทําใหกาซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ในป 2559 สถานการณ ตลาดน้ํามั น โดยรวมยังคงมี แนวโน มออ นตัวจากอุป ทานน้ํ ามั น ที่ยังมี มากกวาอุ ป สงค
ราคาน้ํ ามั น ดิ บ ดู ไบแตะจุ ด ต่ํา สุดในเดือ นมกราคมที่ 23 ดอลลารสหรัฐ อเมริกาต อ บารเรล อย างไรก็ ต ามยังมี
สถานการณที่สงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เชน ความพยายามของกลุมโอเปคและนอกโอเปคที่จะตรึงและ
ลดกํ า ลั งการผลิ ต เหตุ ก ารณ ไฟป า ในประเทศแคนาดา เหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในประเทศไนจี เรีย และลิ เบี ย
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และการผลิตที่ลดลงอยางตอเนื่องในสหรัฐอเมริกา เปนตน ทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบมีคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ประมาณ
41 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดและกําไร
ของกลุมบริษัทที่ระดับราคาน้ํามันตางๆ เปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามัน
โดยแผนดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปน
แนวทางใหกลุมบริษัทดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไดทําสัญ ญาอนุพันธประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันสําหรับป 2560
ไปแลวจํานวน 9.10 ลานบารเรล
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สินบางสวนของกลุมบริษัทเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ซึ่งทํ าใหกลุม บริษั ท มี ความเสี่ยงที่จะตอ งจายดอกเบี้ ยที่ สูงขึ้น ในชวงที่ อั ตราดอกเบี้ ยในตลาดมี แนวโน มสูงขึ้ น
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท รวมถึงการใช
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เชน สัญ ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกลุมบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาด
ในแตละชวงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยอยูรอยละ 20 ของเงินกูทั้งหมด (ในป 2558 อยูที่รอยละ 18) โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
เงินกูทั้งหมดอยูรอยละ 4.41 ตอป (ในป 2558 อยูที่รอยละ 4.32 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัว ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีผลตอกําไรกอนภาษีของกลุมบริษัท
ถากําหนดใหอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป กําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทสําหรับป 2560 จะ
ลดลงประมาณ 5.83 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีสมมติฐานวาไมมีการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเงินกู และ
สัดสวนของเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในป 2559 กําไร
กอนภาษีเงินไดจะลดลงประมาณ 5.85 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอกําไรกอนภาษี
เงิน ได ข องกลุ ม บริษั ท จากการวิ เคราะห ข า งต น ไม ได คํ า นึ งถึ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ของภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจสงผลตอการปรับตัวขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจสวนใหญของกลุมบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศนั้นมีรายไดและรายจายหลักเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ อเมริก า และกลุ ม บริ ษั ท ได กํ า หนดสกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
(Functional Currency) ของกลุมบริษั ท โดยพิ จารณาจากรายได ที่ ได รับ และต น ทุ น ที่ ใช ในการดํ าเนิ น กิ จการ
เปนหลัก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมตางๆ เปนสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป น
สกุ ล เงิน อื่ น ที่ มิ ใช ส กุ ล เงิ น ที่ ใชในการดํ า เนิ น งาน ด ว ยการจั ด โครงสรา งและลั ก ษณะของรายการในสิ น ทรัพ ย
หนี้ สิ น และส วนของผู ถื อ หุ น ให ส มดุ ล กั น นอกจากนี้ ก ลุ ม บริษั ท ได พิ จ ารณานํ า เครื่อ งมื อ ทางการเงิน มาใช ใน
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณา
ถึงตนทุน ผลลัพธและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนตัวเงินที่อยูในรูปของสกุลเงินอื่น
ที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานทําใหผลกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมีความผันผวน หากกําหนดให
อั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2559 และอั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2558 เปลี่ ยนแปลงไป
รอยละ 10 จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้


หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอสถานะของสินทรัพยและหนี้สินจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทตอสกุลเงิน สกุลเงินดอลลารแคนาดา
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตอสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

(18)

3

18

(3)

(14)

1

14

(1)
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ในด า นการให สิ น เชื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู ค า ที่ มี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ นั้ น จะขายให กั บ บริษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ใหญ ข องบริ ษั ท นอกจากนี้
กลุมบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออยางถี่ถวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
กลุมบริษัทมีเงินฝากอยูกับธนาคารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหลานี้อยางสม่ําเสมอ โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ ไมวาจะเปน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถใน
การดํ า เนิ น งานและการควบคุ ม ความเสี่ ย งต า งๆ ของธนาคาร เช น อั ต ราส ว นเงิ น กู ต อ เงิ น ฝาก อั ต ราส ว นหนี้ สิ น
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินกู เพื่อใชในการพิจารณากําหนดวงเงินฝากสําหรับแตละธนาคารเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง
ในการฝากเงินกับธนาคารตางๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งมากเกินไป (Concentration Risk) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา
กลุมบริษัทไดมีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเปนคูสัญญาในการเขาทําอนุพันธ
ทางการเงิน โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ เชนเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร
ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี เงิ น ฝากข า งต น และมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น ในการเข า ทํ า อนุ พั น ธ ท างการเงิ น กั บ คู สั ญ ญาแต ล ะราย
โดยธนาคารที่เปนคูสัญ ญาในปจจุบั นทั้งหมดไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น
นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการคํานวณยอดคงคางของอนุพันธทางการเงินที่ทางกลุมบริษัทไดทํากับแตละธนาคารตาม
ระยะเวลาและประเภทของธุรกรรมนั้นๆ เพื่อสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง (Risk-adjusted Exposure) และไดพิจารณา
กระจายการเข า ทํ า ธุ รกรรมกั บ แต ล ะคู สั ญ ญาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการมี ธุ รกรรมกั บ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง มากเกิ น ไป
(Concentration Risk) โดยพิจารณาถึงตนทุน ผลลัพธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา ซึ่งผลกระทบสูงสุดที่
จะมีตอกลุมบริษัทจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

25.84
761.62
209.66
557.23
495.02
-

10.88
117.16
39.03
37.05
665.11
684.90

700.00
152.67
35.36
30.71
-

575.00
19.07

-

-

808.16
752.87
481.54
433.24
-

เกิน 5 ป

575.00
55.79

99.22
490.79
18.40

2,269.78
1,232.36
1,113.16
996.02
665.11
684.90

รวม

** กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายจากการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงินของกลุมบริษัทเปนกระแสเงินสดที่ไมไดมีการชําระแบบสุทธิ กลาวคือ กลุมบริษัทแยกรายการจายชําระเงิน และรับชําระเงินออกจากกันตามสัญญา
อนุพันธทางการเงินแตละประเภทที่กลุมบริษัทเขาทําสัญญา

ตารางขอมูลขางตนมีขอสมมติฐานที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู (Nominal Interest Rate) และไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตนของหนี้สิน ยกเวนการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด
โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- หนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่อัตรา 35.8307
บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
* ดอกเบี้ยจายหมายถึงดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดชําระภายในป

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

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป
99.22
490.79
18.40
-

ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได ทั้งนี้ ขอมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธทางการเงินที่
กลุมบริษัทเขาทําสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
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กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงขอมูลประมาณการ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ การจัดทําโครงการเงินกูและออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นกับ ธนาคารพาณิ ชย โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่ไดมีการตกลงไว
ลวงหนา
จํานวนเงินตนและจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชคงคางมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

วงเงินรวม
558.18
428.14

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบไมมีภาระผูกพัน

วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
558.18
428.14

วงเงิ น ที่ เป น สกุ ล เงิ น บาทเที ย บเท า เป น สกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย ระหว า ง
อัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่อัตรา
35.8307 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ กลุ ม บริษั ท ได จั ด ทํ า วงเงิน สํ า หรับ การขายลดลู ก หนี้ ก ารค า กั บ ธนาคารพาณิ ช ย ซึ่ง จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เปลี่ ย น
ลูกหนี้การคาที่รอการชําระเงินใหเปนเงินสดทันที เพื่อเพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงไดกับระดับ
ความนาเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ (National
Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด โดยบริ ษั ท ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ในป 2559 และ 2558 จากสถาบั น
จัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง ดังตอไปนี้
2559

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
Moody’s
Standard and Poor’s
Japan Credit Rating
TRIS Rating (National Rating)
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2558

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงินใน
ประเทศ

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงินใน
ประเทศ

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA

Baa1
BBB+
A-

Baa1
BBB+
A
AAA
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42.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 3.00 บาท
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลสํ า หรั บ งวด 6 เดื อ นแรกของป 2558 ไปแล ว ในอั ต ราหุ น ละ 1.00 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2558 และจ า ยสํ า หรั บ งวด 6 เดื อ นหลั ง ของป 2558 อี ก ในอั ต ราหุ น ละ 2.00 บาท
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2559 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 คงเหลือจาย
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2559 อีกในอัตราหุนละ 2.50 บาท ซึ่งจะจายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนประจําปแลว

43.

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
22.67
37.84
60.59
92.65
38.14
47.62
121.40
178.11

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
811.89
1,365.47
2,170.83
3,343.46
1,366.57
1,718.38
4,349.29
6,427.31

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
11.10
20.63
12.96
2.26
0.03
24.06
22.92

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
397.59
745.00
464.34
81.48
0.94
861.93
827.42

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้ งสิ้น 1,250 ล านบาท อายุสัญ ญา 13 ป 6 เดื อน นั บตั้ งแต วันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 16.19
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
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 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืม และหุนกูของบริษัทยอย
 บริษั ท มี ภ าระผู กพั นจากการค้ํ าประกั น เงิ น กู ยื ม ให กั บ PTTEP Offshore Investment Company Limited
(PTTEPO) สํ า หรั บ เงิ น กู ยื ม วงเงิ น จํ า นวน 500 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า และจํ า นวน 75 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
 บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น จากการค้ํ า ประกั น หุ น กู ไม มี ห ลั ก ประกั น และไม ด อ ยสิ ท ธิ ให กั บ PTTEP Canada
International Finance Limited (PTTEP CIF) สําหรับหุนกูจํานวน 490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และจํานวน
700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่อ นไขและข อ กํ า หนดของสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ ข องโครงการพื้ น ที่ พั ฒ นารว มไทย-มาเลเซี ย -บี 17
บริ ษั ท ปตท.สผ.อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํา กั ด (ปตท.สผ.อ.) และผู ร ว มทุ น ในฐานะผู ข ายได ต กลงที่ จ ะส ง มอบ
กาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนด โดยหากผูขายไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนดได
ผู ซื้ อ มี สิ ท ธิ รับ ซื้ อ ก า ซธรรมชาติ สํ า หรั บ ปริ ม าณที่ ข าดส ง (Shortfall) ในราคาร อ ยละ 75 ของราคาขาย ณ วั น ที่
เกิดการขาดสงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ.อ. มีภ าระผู ก พั น ที่ เ กิ ด จากการขาดสง ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ นี้
ตามสวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซื้อ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ
15.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (538.98 ลานบาท)
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรับเอกสารจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียกรอง
ค า เสี ย หายจากเหตุก ารณ น้ํา มั น ดิ บ รั่ ว ไหลจากแหล ง มอนทาราในทะเลติม อร เ มื่อ ป 2552 ซึ่ ง PTTEP AA
ไดปฏิเสธขอเรียกรองนี้ เนื่องจากการเรียกรองดังกลาวไมมีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนใหเห็นถึง
ความเสียหาย โดย PTTEP AA ไมไดรับการติดตอเพิ่มเติมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งแตเดือนธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปน
ตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
จากเหตุการณดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ไดรับคําฟองอยางเปนทางการจากตัวแทน
ของกลุ ม ผู เลี้ ย งสาหร า ยที่ ได ยื่ น ฟ อ งร อ งคดี แ บบกลุ ม (Class action) ต อ ศาลออสเตรเลี ย กลาง ผ า นทาง
สํานักทะเบียนของเมืองซิดนีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคําฟองดังกลาวไมปรากฏวามีพยานหลักฐาน
ที่จะสนับสนุนขอเรียกรองแตอยางใด ทั้งนี้ PTTEP AA ไดมีการแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตอสูคดีความ
ในศาลแลว
ขณะนี้ บริษั ทเห็นวาขอเรียกรองเรื่องความเสียหายจากเหตุ การณ น้ํ ามั นดิบรั่วไหลในแหล งมอนทาราทั้ งจาก
รัฐบาลอินโดนีเซีย และการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหราย ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนได
หรือสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว
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 Indonesia Tax Office (ITO) ได ตรวจสอบภาระภาษี ของ Natuna 2 B.V. ซึ่งเป นการดํ าเนิ นงานรวมกัน ของ
กลุ ม บริ ษั ท สํ า หรั บ Participating Interest Transfer Tax (PIT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากสั ญ ญา
ซื้ อ ขายหุ น ใน Natuna 2 B.V. ระหว า ง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. ร ว มกั บ Pertamina
Hulu Energi Oil and Gas ในฐานะผู ซื้ อ และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding
S.A.R.L. ในฐานะผู ขาย ที่ ไดเกิดขึ้น ในระหวางป 2556 โดยทาง ITO ได ทําการประเมิ นภาระภาษี PIT BPT
รวมทั้งเบี้ยปรับสําหรับรายการดังกลาวจํานวนรวมทั้งสิ้น 119.80 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวน
ของกลุมบริษัทจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,146.36 ลานบาท)
ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัทไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมดวยเบี้ยปรับดังกลาวแลว
ทั้ งจํ านวน เพื่ อ ป อ งกั น เบี้ ยปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น เพิ่ ม เติ ม ในระหว างการพิ จารณาข อ คั ด ค านโดย
Natuna 2 B.V. จะได รับเงินจํ านวนดั งกล าวคื นทั้ งหมดหากชนะคดี โดยกลุ มบริษั ทได แสดงเงินจ ายล วงหน า
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เป น จํ า นวนเงิ น 0.61 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (21.70 ล า นบาท) สํ า หรั บ งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
และจํานวนเงิน 38.11 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,365.50 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม
44.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 34,906,435 ดอลลารฮองกง จาก 6,211,550 ดอลลารฮองกง เปน 41,117,985 ดอลลาร
ฮ อ งกง โดย PTTEP HK ได ใ ช เงิ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วข า งต น เพื่ อ ทํ า การเพิ่ ม ทุ น ใน PTTEP HK Offshore Limited
(PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PTTEP HK โดย PTTEP HKO ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,201,550
ดอลลารฮองกง เปน 41,107,985 ดอลลารฮองกง โดยเพิ่มมูลคาตอหุน จากมูลคาหุนละ 620.16 ดอลลารฮองกง
เปนมูลคาหุนละ 4,110.80 ดอลลารฮองกง
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
-----------------------------------
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตเอกสารแนบ
ปิโตรเลีย5:มข้อ(ไม่
มูลไเพิด้ม่ ตเติรวจสอบ)
มเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ก)

สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท 1
170 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,371 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (525 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทั้ งหมดเป็น 695 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 75
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2559 คิดเป็น 135 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแบ่งเป็นน้ามันดิบ
และคอนเดนเสท 38 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 610 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิต
ประมาณ 369,312 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 4,576 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2
ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์การผลิตและการลดลงของ
กาลังการผลิตตามธรรมชาติของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเยตากุน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิต
ที่ลดลงได้ถูกชดเชยจากกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

1

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)

เอกสารแนบ 5 หน้า 1
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(135)
695

738
64
5
23

(136)
738

777
87
6
4

รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ

ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

72
1
-

(12)
72

(27)
108
108
18
4
5

74
9
1
-

113
14
4
4

ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์แล้ว
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

(1)

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้ว(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจน์แล้ว(1)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ข)

รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึงสินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยัง
ไม่ได้พิสูจน์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่
พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
(ค)

2559

2558

26,011
4,717
30,728
(18,703)
12,025

25,319
4,727
30,046
(16,871)
13,175

รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม

รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม
ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในสิทธิสัมปทานของโครงการต่างๆ ทั้งที่
พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุม
สารวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่างๆ สาหรับการพัฒนาปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ในการผลิต การแยก การปรับปรุง
คุณภาพปิโตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

4
747
751

1
54
303
358

2558
รวม
1
58
1,050
1,109

ในประเทศ ต่างประเทศ
88
1,171
1,259

274
504
778

รวม
362
1,675
2,037

เอกสารแนบ 5 หน้า 3
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(ง)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สาหรับปี 2559 และ 2558 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อ การดาเนินงานและบารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่อ งมือและ
อุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสารวจเพื่อ งานธรณี วิทยาและธรณี ฟิสิกส์แ ละค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบ
ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่นๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสานักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

2559
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2558
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2,873
249
3,122

1,018
355
1,373

3,891
604
4,495

3,529
242
3,771

1,456
541
1,997

4,985
783
5,768

366
3
36
353
1,434
(33)
2,159
963
271
692

461
70
58
623
45
1,257
116
26
90

827
73
94
353
2,057
12
3,416
1,079
297
782

446
16
53
426
1,836
171
2,948
823
374
449

608
167
62
849
1,169
2,855
(858)
119
(977)

1,054
183
115
426
2,685
1,340
5,803
(35)
493
(528)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(จ)

รำยงำนมูลค่ำปัจจุบันตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้
ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาหนดไว้ในสัญ ญาเท่านั้น) คูณ ด้วยประมาณการปริมาณการผลิต
ในอนาคตของปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิต
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับปรุงส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงินสดสุทธิคานวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่า
ตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมูลค่า ตามราคา
ตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้
พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต รวมทั้งข้อควรคานึงอื่นๆ อีกมาก
ดังนั้น มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
มูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

ในประเทศ

ต่ำงประเทศ

รวม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

รายรับ

13,565

14,538

6,106

10,558

19,671

25,096

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(2,283)

(2,730)

(1,614)

(2,077)

(3,897)

(4,807)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(4,718)

(5,990)

(1,612)

(1,900)

(6,330)

(7,890)

(2,177)
4,387
(337)
4,050

(1,944)
3,874
(136)
3,738

(626)
2,254
(651)
1,603

(1,200)
5,381
(1,691)
3,690

(2,803)
6,641
(988)
5,653

(3,144)
9,255
(1,827)
7,428

ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

2559

2558

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

7,428
(3,210)

12,229
(4,106)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

1,103

1,844

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

(3,779)

(9,470)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

1,495

(270)

และปรับปรุงวิธีการผลิต

469

186

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

967

1,540

-

-

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

839

2,955

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี

341
5,653

2,520
7,428

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่ สารวจเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

น้ำมันดิบ/คอนเดนเสท
รวม
สุทธิ
902
476
42
17
961

14
10
500

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
สุทธิ
1,307
572
183
10
1,500

84
10
666

หลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

รวม

สุทธิ

-

-

-

-

55

11.05

18
73

10.59
21.64

เอกสารแนบ 5 หน้า 7
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ-สุทธิ ซึ่งขุดเจำะในปี 2559

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

พร้อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ง
สุทธิ

2.65

2.00

0.69
3.34

2.00

182.32

8.74

24.48

-

206.80

8.74

หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติรวม หมายถึง จานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ-สุทธิ หมายถึง จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม

เอกสารแนบ 5 หน้า 8
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2559 และ 2558 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี้
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2559

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,037,434,592
14,225,854

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

1,061,000,216
16,701,593

1,044,652,922
16,624,759

9,659,695
14,311,187
12,375,135
1,088,006,463

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

6,572,364
7,452,250
10,675,096
1,102,401,519

6,223,387
5,742,545
11,305,277
1,084,548,890

167,386,453
11,920,878
92,016,021
87,892,910
509,335,454

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

138,679,994
15,583,064
58,134,551
87,967,397
517,658,659

130,052,595
25,486,002
30,325,339
88,323,501
517,980,644

15,560,457
1,580,811
47,150,837
57,896,251
990,740,072
2,359,011
99,625,402
(133,322,118)
(33,696,716)
17,635,015
(16,061,701)

797,861
59,241,885
888,212,161
2,341,048
222,849,413
(67,481,839)
155,367,574
272,758
155,640,332

97,533,923
820,214
59,035,265
975,413,067
1,828,615
128,817,067
(54,598,693)
74,218,374
1,135,156
75,353,530

49,586,533
785,642
58,292,332
900,832,588
2,018,422
185,734,724
(29,904,152)
155,830,572
1,291,184
157,121,756

(0.01)
0.004

0.04
0.0001

0.01
0.0003

0.04
0.0003
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2558

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,203,142,435
22,964,786

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

1,389,039,254
30,536,212

1,387,426,514
35,150,233

3,970,383
6,367,880
78,032,960
13,061,506
1,327,539,950

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

11,170,866
8,485,622
1,439,231,954

8,992,329
7,045,036
10,242,618
1,448,856,730

170,426,047
53,211,965
96,908,756
97,160,368
612,667,852

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

174,880,888
38,281,590
71,999,752
112,714,666
723,921,564

162,743,240
13,016,551
51,219,154
109,048,079
726,702,763

169,881
49,455,780
1,080,000,649
2,072,797
249,612,098
(118,140,229)
131,471,869
477,347
131,949,216

20,172,882
956,325
1,349,618,465
61,457,418
2,493,201,093
2,474,224
(1,033,306,596)
(220,335,593)
(1,253,642,189)
(30,812,564)
(1,284,454,753)

18,831,803
54,641,472
1,165,405
72,234,408
1,268,671,548
1,861,150
172,421,556
(137,176,866)
35,244,690
(115,818)
35,128,872

34,370,270
1,486,834
68,549,454
1,167,136,345
2,619,506
284,339,891
(19,865,479)
264,474,412
(688,186)
263,786,226

0.03
0.0001

(0.31)
(0.008)

0.005
(0.00003)

0.07
(0.0002)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)

2559

2558

319,521

322,167

41.17

50.05

5.60

7.20

35.91

45.29

4.18

4.62

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ราคาขายน้ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
Lifting Cost
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
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