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จากก้้าวแรกของ ปตท.สผ.

ในฐานะนัักบุุกเบิิกแหล่่งพลัังงาน เราเรีียนรู้้� ฝึึกฝน สั่่�งสม
ประสบการณ์์ ส่่ ง ต่่ อ องค์์ ค วามรู้้� ด้้ า นการสำำ� รวจและ
ผลิิ ตปิิ โ ตรเลีี ย มจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เพื่่� อ สร้้างความมั่่� น คง
ด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินการ จนสามารถ
ขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตไปกว่่า 15 ประเทศทั่่�วโลก ควบคู่่�ไปกัับ
การสร้้างสรรค์์ สัั ง คมที่่� ดีี ร่่ ว มกัั น อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ภายใต้้
วิิสััยทััศน์์ Energy Partner of Choice

พลัังความร่่วมมืือ เพื่่อ� พลัังงานที่่ยั่� ง�่ ยืืน
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จาก

เรา...สู่่�โลก
ปตท.สผ. ดำำ� เนิิ น งานภายใต้้ ก รอบแนวคิิ ดด้้ า นการพัั ฒ นา
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น อัั นประกอบไปด้้ ว ย 3 องค์์ ป ระกอบหลัั ก ได้้ แ ก่่
การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพราะเราเชื่่� อ ว่่ า การดำำ� เนิิ น งานที่่� ดีีบน รากฐานที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง
และมีีจิิตสำำ�นึึกที่่�คำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าในระยะยาวต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย จะสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

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
คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบต อรายงานทางการเงินของบริษั ท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากั ด
(มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ยที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า ได แ สดงฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
และกระแสเงินสดที่เปนจริงและสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญ ชีที่ถูกตองครบถวนและ
เพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งการปองกันการทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทํา
รายงานทางการเงินไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ และเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่ งผูส อบบั ญ ชี ได แสดงความเห็ นตองบการเงิน ของบริษั ท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอยในรายงานของผูสอบบัญชี

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย)
ประธานกรรมการ

15 กุมภาพันธ 2564

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ตัวอยางรายงานของผูสอบบัญชีตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่จัดทําขึ้นตามแมบทการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองตามที่ควร (งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบดวยนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมิ นการด อยค าของค าความนิ ยมและสิ นทรั พย
ที่มีอายุเกินกวาหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม บริษัท มีคาความนิยม ข าพเจ าปฏิ บั ติ งานดั งต อ ไปนี้ เ พื่ อ ประเมิ น การทดสอบการ
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาเปนจํานวน 1,903.80 ลานดอลลาร ดอยคาที่จัดทําโดยผูบริหารเกี่ยวกับคาความนิยม และสินทรัพย
สหรั ฐ อเมริ ก า และสิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ายุ เ กิ น กว า หนึ่ ง ป ซึ่ ง ที่มอี ายุเกินกวาหนึ่งป
ประกอบดวยบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคาเปนจํานวน 9,837.54 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา • ประเมินความเหมาะสมของขอบงชี้การดอยคาที่จัดทําขึ้น
โดยผูบริหาร
และสิ น ทรั พ ย เ พื่ อ การสํ า รวจและผลิ ตป โ ตรเลี ย ม สุ ท ธิ จ าก
ค า เผื่ อ การด อ ยค า เป น จํ า นวน 2,886.22 ล า นดอลลาร • ประเมินความเหมาะสมของการระบุหนวยของสินทรัพยท่ี
ก อ ให เกิ ด เงิ น สดของกลุ ม บริ ษั ท รวมถึ งประเมิ น การ
สหรัฐอเมริกา มูลคารวมของสินทรัพยสุท ธิดังกลา วคิ ด เป น
ควบคุ มภายในในกระบวนการทดสอบการด อยค า ของ
รอยละ 65 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท โดยในระหวางป
กลุมบริษัท
พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการดอยคาสํา หรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยเ พื่อ การสํา รวจและ • หารื อ กั บ ผู บ ริ ห ารเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจข อ สมมติ ฐ านที่
ผูบริหารใชในการประมาณกระแสเงินสดคิดลดเพื่อใชใน
ผลิตปโตรเลียมเปนจํานวน 47.93 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การทดสอบการดอยคา และประเมินกระบวนการในการ
และ 43.65 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับซึ่งเปดเผย
ทดสอบการดอยคารวมถึงขอสมมติฐานที่ใชเพื่อใหมั่นใจ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 และไมไดบันทึกคาเผื่อ
ว าผู บริ หารใช กระบวนการและข อ สมมติ ฐ านดั ง กล า ว
การด อ ยค า สํ า หรั บ ค า ความนิ ย มซึ่ ง เป ด เผยในหมายเหตุ
อยางสอดคลองกันในกลุมบริษัท
ประกอบงบการเงินขอ 21
• สอบถามผู บริ หารในเชิ งทดสอบเกี่ ยวกั บข อ สมมติ ฐ าน
ที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการทดสอบการดอยคาความนิยม
ผู บ ริ ห ารทดสอบการด อ ยค า ของค า ความนิ ย มทุ ก ป และ
และสิ นทรั พย ที่ มี อายุ เกิ นกว าหนึ่ งป โดยเฉพาะข อ มู ล
ทดสอบการดอยคาของสินทรัพยท่ีมีอายุเกินกวาหนึ่งป เมื่อมี
ที่เกี่ยวกับแนวโนมของราคาน้ํามันในตลาดโลก ประมาณ
ขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจเกิดการดอยคา การทดสอบ
การปริมาณสํารองปโตรเลียม แผนการสํารวจ แผนการ
การด อ ยค า นั้ น จั ด ทํ า ในระดั บ ของหน ว ยของสิ น ทรั พ ย ที่
ผลิต โครงสรางตนทุน อัตราการเติบโต และอัตราการ
กอใหเกิดเงินสด
คิ ด ลด โดยเปรี ย บเที ย บข อ สมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ กั บ
แหลงขอมูลภายนอก และแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติแลว
• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
แผนของป พ.ศ. 2563 กับผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
การคํานวณหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (มูลคาจากการใช
หรื อ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ด ว ยต น ทุ น ในการจํ า หน า ย แล ว แต
จํานวนเงินใดจะสูงกวา) ของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดซึ่งเป นกลุม ของสิ นทรั พยที่มี อ ายุเ กิ น กว า หนึ่ง ป แ ละ
คาความนิยมตองใชดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารในการระบุ
หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด และขอสมมติฐานที่ใชใน
การวัดมูลคา ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาว ไดแก แนวโนมของราคา
น้ํามันในตลาดโลก ประมาณการปริม าณสํา รองป โตรเลี ย ม
แผนการสํ า รวจ แผนการผลิ ต โครงสร า งต น ทุ น อั ต ราการ
เติบโต และอัตราคิดลดที่ใชในการคิดลดประมาณการกระแส
เงินสดคิดลด
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วิธีการตรวจสอบ
•

•

ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ขอมูลของบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ
อางอิงไดจากขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไปโดยผูเชี่ยวชาญ
ของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาอัตราคิดลดที่ผูบริหารใช
อยูในเกณฑที่ใกลเคียงกับบริษัท ที่อ ยูในอุตสาหกรรม
และที่สามารถยอมรับได
ทดสอบการวิเคราะหความออ นไหวของขอสมมติฐาน
ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ประเมิ น หาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การวิ เ คราะห
ความอ อ นไหวและผลกระทบที่ เ ป น ไปได จ ากการ
เปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน

จากการปฏิบัตงิ านดังกลาว ขาพเจาพบวาขอสมมติฐานที่สําคัญ
ผู บริ หารพิ จารณาเรื่ องดั งต อไปนี้ ในการประเมิ นข อบ งชี้ ก าร ที่ผูบริหารใช มีความสมเหตุสมผลและอยู ในชวงที่ยอมรั บได
รวมทั้งสอดคลองกับหลักฐานสนับสนุน
ดอยคา
• การสํารวจที่ไมประสบความสําเร็จในระหวางป
• การลดลงอยางมีนัยสําคัญของราคาน้ํามันในตลาดโลก
• การเปลี่ยนแปลงของแผนการสํารวจ และ
• การเปลี่ ย นแปลงของประมาณการปริ ม าณสํ า รอง
ปโตรเลียม
ข า พเจ า ให ค วามสนใจในเรื่ อ งการทดสอบการด อ ยค า ของ
สิ น ทรั พ ย ดั ง ต อ ไปนี้ เนื่ อ งจากมู ล ค า ของสิน ทรัพ ย ดั ง กลาว
มีสาระสําคัญ การกําหนดประมาณการของมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนตอ งอาศัยขอ สมมติฐานในการคํา นวณเป นจํ า นวน
มาก และเปนเรื่องที่ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับการรับรูการดอยคา
• คาความนิยมจํานวน 974.56 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อธุ รกิ จสํ ารวจและผลิ ตป โตรเลี ยมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และคาความนิยมจํานวน
725.96 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมในภูมิภาคแอฟริกา และ
• สินทรัพยที่มีอายุเกินกวาหนึ่งปจํานวน 12,723.76 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
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วิธีการตรวจสอบ

การประมาณมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการรวมธุรกิจใน
ป พ.ศ. 2562
สื บ เนื่ อ งจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ ของ Murphy Oil Corporation ข าพเจ าปฏิ บั ติ งานดั งต อไปนี้ เ พื่ อ ให ไ ด ห ลั ก ฐานที่ เ พี ย งพอ
ในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อางอิง เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ซื้อ
จากหมายเหตุ ข อ 38 ซึ่ ง ต อ มาในระหว า งป พ.ศ. 2563 มาของผูบริหาร ณ วันที่การซื้อธุรกิจไดประเมินเสร็จสิ้นแลว
กลุมบริษัทไดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง
และสถานการณแวดลอมที่มีอ ยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจที่สงผลตอ • อ า นสั ญ ญาซื้ อ ขายฉบั บ สมบู ร ณ แ ละเอกสารอื่ น ๆ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุท ธิที่ระบุไดและคาความนิ ย ม
ทีเ่ กี่ยวของเพื่อทําความเขาใจในขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ
ที่ ไ ด ร ายงานไว ใ นงบการเงิ น รวมสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ • สอบถามผูบริหารในเชิงทดสอบและประเมินขอ สรุ ป ของ
ผู บ ริ ห ารสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การของมาตรฐาน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาในการวัดมูลคาดังกลาวไมเกิน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ ง รวมถึงการระบุวัน ที่
กว าหนึ่ งป นั บจากวั นที่ ซื้ อธุ รกิ จซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก การของ
ที่กลุม บริษัทมีอํานาจควบคุม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวม
ธุรกิจ
• ประเมินความรูความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณในอดีต
และความเปนอิสระของผูเชี่ยวชาญที่ผูบริหารใช
ผูบริหารมอบหมายใหนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บ • ประเมิ น ความเหมาะสมของข อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช ใ นการ
ปโตรเลียมของกลุมบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมิน
วั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ด ณ วั น ที่ มี
ทํ า การประเมิ นปริ ม าณสํ า รองป โ ตรเลี ย มจากโครงการใน
อํานาจควบคุม โดยไดปฏิบัติตามวิธีดังนี้
ประเทศมาเลเซียโดยมีขอสมมติฐานที่สําคัญ ไดแก แผนการ
- ทดสอบขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชสําหรับการประมาณ
ผลิ ต และแผนการลงทุ น กลุ ม บริ ษั ทพบว าปริ ม าณสํ า รอง
มูลคายุติธรรม รวมถึง เปรียบเทียบประมาณการกระแส
ปโตรเลียมดังกลาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการประเมินปริมาณ
เงินสดกับแผนการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
สํารองที่พบ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงใน
แลวกั บ ข อ มู ล ที่ ส ามารถอ า งอิงได จ ากข อ มู ลที่ เป ด เผย
ประมาณการกระแสเงิ น สดคิ ด ลด ส ง ผลให ก ลุ ม บริ ษั ท รั บ รู
โดยทั่วไป
มูลคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน
- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบ
240.83 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า รั บ รู ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได
กั บ ข อ มู ล ของบริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 83.78 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
สามารถอ า งอิ ง ได จ ากข อ มู ล ที่ เ ป ด เผยโดยทั่ ว ไปโดย
รับรูคาความนิยมลดลงเปนจํานวนเงิน 157.05 ลานดอลลาร
ผูเชี่ยวชาญของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาอัตราคิดลดที่
สหรัฐอเมริกา
ผู บ ริ ห ารใช อ ยู ใ นเกณฑ ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู ใ น
อุตสาหกรรมและที่สามารถยอมรับได
ขาพเจาใหความสนใจในเรื่องการวัดมูลคายุติธรรมของมูลคา
- ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า
ของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่การซื้อธุรกิจที่ไดประเมิน
ยุ ติ ธ รรมว า เป น ไปตามข อ กํ า หนดของมาตรฐานการ
เสร็จสิ้นแลว เนื่อ งจากความมีสาระสําคัญ ของรายการ และ
รายงานทางการเงิน
วิธีการประเมินมูลคายุติธรรมอาศัยการใชขอสมมติฐานและ • ทดสอบการคํ านวณหามู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ
ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารในการประเมิน
ที่ระบุไดร วมทั้ ง ความถู ก ตอ งของจํา นวนค าความนิ ย มที่
เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า ว ข า พเจ า พบว า วิ ธี ก ารและ
ขอสมมติฐานที่ผูบริหารใชในการประเมินมูลคายุติธรรมและ
คาความนิยมจากการซื้อธุรกิจมีความเหมาะสม
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ขอมูลอื่น
กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอ
ขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณาวา
ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของ
ขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อ ขาพเจาไดอา นรายงานประจํ าป หากขาพเจาสรุป ไดว ามี การแสดงขอ มูลที่ขั ด ตอ ขอ เท็ จจริงอั นเปน สาระสํ าคัญ ขาพเจ า
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัท
ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
การดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม บริ ษัท
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง
แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ที่มีอ ยูไดเสมอไป ขอ มูลที่ขัดตอ ขอ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ขอผิดพลาด และถือ วามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•
•
•

•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยง
ที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มสี าระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ของข า พเจ า อย า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ใ นอนาคตอาจเป นเหตุ ใ ห ก ลุ ม บริ ษั ท และบริษั ท ต อ งหยุ ด การ
ดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอ มูล
โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ไดรับหลักฐานการสอบบัญ ชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

อมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
กรุงเทพมหานคร
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงิิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น น 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงิิน

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินษทรั
พย �รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
บริ
ัท ปตท.สำ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
13

สิน
าคงเหลื
สิ
นค
ทรั
พย อ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินคาคงเหลือ
สิ
จจุบัน
สิน
นทรั
ทรัพพยยภไาษี
มหเงิมุนนได
เวีขยองงวดป
น
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการรวมคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสิ
นทรัพยหมุป
นกรณ
เวียน
ที่ดิน อาคารและอุ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียน
คาความนิยม
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินลงทุนในการรวมคา
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
คาความนิยม
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมสิ
นทรัพยรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สิทธิในการได

111,257,372,357

หนวย: บาท
85,121,635,618

31
ธันวาคม
200,000,000

31 ธันวาคม
3,003,706,574

31 ธันวาคม
6,030,799,292

หมายเหตุ
14

พ.ศ. 2563
790,762,914

พ.ศ. 2562
983,201,092

พ.ศ. 2563
23,752,181,193

พ.ศ. 2562
29,647,436,192

16

338,105,414

330,336,327

10,155,694,555

9,960,960,417

56,168,105

55,338,391

1,687,122,238

1,668,672,379

4,361,594
3,704,002,851
100,000,000
90,847,346
790,762,914
5,084,248,224
338,105,414

12,342,074
2,822,897,310
213,702,922
200,000,000
95,472,046
983,201,092
4,713,290,162
330,336,327

131,009,492
111,257,372,357
3,003,706,574
2,728,786,032
23,752,181,193
152,715,872,441
10,155,694,555

372,162,847
85,121,635,618
6,443,997,154
6,030,799,292
2,878,863,203
29,647,436,192
142,124,527,102
9,960,960,417

56,168,105

55,338,391

1,687,122,238

1,668,672,379

4,361,594
216,865,375
233,344,008
90,847,346
74,945,214
5,084,248,224
9,837,537,005

12,342,074
227,626,116
213,702,922
225,370,160
95,472,046
86,055,526
4,713,290,162
10,661,984,455

131,009,492
6,513,999,725
7,008,969,316
2,728,786,032
2,251,134,312
152,715,872,441
295,490,744,503

372,162,847
6,863,837,299
6,443,997,154
6,795,811,001
2,878,863,203
2,594,918,018
142,124,527,102
321,501,441,133

9
13
15
14
16
9
18
15
18
17
19
20

482,778,015

-

14,501,234,962

-

21
18
22
18
23
17
25
19

1,903,802,428
216,865,375
130,453,364
233,344,008
2,886,220,358
74,945,214
1,098,682,102
9,837,537,005
265,788,947
482,778,015
49,050,856
1,903,802,428
757,344
130,453,364
228,972,965
2,886,220,358
17,409,197,981
1,098,682,102
22,493,446,205
265,788,947

1,903,802,428
227,626,116
131,976,248
225,370,160
2,880,319,108
86,055,526
961,729,427
10,661,984,455
237,264,583
83,677,515
1,903,802,428
869,601
131,976,248
171,316,077
2,880,319,108
17,571,991,244
961,729,427
22,285,281,406
237,264,583

57,184,638,697
6,513,999,725
3,918,436,272
7,008,969,316
86,693,590,641
2,251,134,312
33,001,185,983
295,490,744,503
7,983,520,067
14,501,234,962
1,473,343,773
57,184,638,697
22,748,396
3,918,436,272
6,877,676,016
86,693,590,641
522,921,222,663
33,001,185,983
675,637,095,104
7,983,520,067

57,407,251,692
6,863,837,299
3,979,611,307
6,795,811,001
86,853,134,655
2,594,918,018
28,999,985,605
321,501,441,133
7,154,475,393
2,523,211,486
57,407,251,692
26,221,958
3,979,611,307
5,165,864,405
86,853,134,655
529,865,763,952
28,999,985,605
671,990,291,054
7,154,475,393

49,050,856

83,677,515

1,473,343,773

2,523,211,486

757,344

869,601

22,748,396

26,221,958

20
9
21
22
26
23
25

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

9

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมห____________________________________
มุนเวียนอื่น

26

(นายพงศธร ทวีสิน)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รวมสินทรัพย

หน
วย: ดอลลารส2,822,897,310
หรัฐอเมริกา
3,704,002,851
31
ธันวาคม
100,000,000

เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

หนวย: บาท

228,972,965 _________________________________
171,316,077
6,877,676,016
5,165,864,405
(นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล)
17,409,197,981 17,571,991,244 522,921,222,663 529,865,763,952
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี
22,493,446,205 22,285,281,406 675,637,095,104 671,990,291,054

____________________________________

_________________________________

(นายพงศธร ทวีสิน)

(นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล)

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

13

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริ
ัทินปตท.สำ
รวจและผลิ
โตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
หนีษ้ส
และส�ว
นของเจตาปิของ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนวย: บาท

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
27

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา

26,843,943,805
31 ธันวาคม

หนวย: บาท
26,804,645,154
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563
135,475,131

พ.ศ. 2562
18,281,361

พ.ศ. 2563
4,069,275,404

พ.ศ. 2562
551,256,111

ภาษี้สเิน
งิน
ไดคาวงจ
าย
หนี
และส
นของเจ
าของ

504,785,221

862,953,072

15,162,266,881

26,021,483,863

ประมาณการหนี
หนี
้สินหมุนเวีย้ส
นินระยะสั้น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

150,217,767

131,500,284

4,512,101,036

3,965,259,111

9
27

29,674,906
893,694,180
159,073,974

15,213,837
888,925,204
133,969,338

891,347,108
26,843,943,805
4,778,113,730

458,757,976
26,804,645,154
4,039,710,172

28

1,872,921,179
135,475,131

2,050,843,096
18,281,361

56,257,047,964
4,069,275,404

61,841,112,387
551,256,111

504,785,221

862,953,072

15,162,266,881

26,021,483,863

150,217,767
2,830,374,756
29,674,906

131,500,284
2,704,746,265
15,213,837

4,512,101,036
85,016,152,606
891,347,108

3,965,259,111
81,558,909,291
458,757,976
17,889,196,191
4,039,710,172

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หุน้ส
กูินอนุพันธทางการเงิน
หนี
เงิน้สกูินยหมุ
ืมระยะยาว
หนี
นเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี
้สย
ินผลประโยชน
ของพนักงาน
หนี
้สินไมหมุนเวี
น
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หุนกู
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทน
เงินกูยืมระยะยาว
การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

หมายเหตุ
28

หน893,694,180
วย: ดอลลารสหรั
ฐอเมริกา
888,925,204
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

28
9
28
25

594,659,466
159,073,974
371,552,398
1,872,921,179
1,445,792,455

593,261,202
133,969,338
125,413,411
2,050,843,096
1,442,489,022

17,861,825,474
4,778,113,730
11,160,343,816
56,257,047,964
43,427,363,004

3,781,715,550
61,841,112,387
43,496,808,866

31

265,510,520

245,248,060

7,975,139,259

7,395,204,113

29
28

3,140,384,595
2,830,374,756

2,967,512,233
2,704,746,265

94,327,938,525
85,016,152,606

89,482,353,377
81,558,909,291

28
30
28
9
25

594,659,466
103,243,295
371,552,398
673,803
1,445,792,455
69,215,793
265,510,520
8,821,407,081
3,140,384,595

593,261,202
190,757,774
125,413,411
1,442,489,022
123,836,573
245,248,060
8,393,264,540
2,967,512,233

17,861,825,474
3,101,125,645
11,160,343,816
20,239,051
43,427,363,004
2,079,039,332
7,975,139,259
264,969,166,712
94,327,938,525

17,889,196,191
5,752,109,238
3,781,715,550
43,496,808,866
3,734,167,589
7,395,204,113
253,090,464,215
89,482,353,377

10,694,328,260

10,444,107,636

321,226,214,676

314,931,576,602

30

103,243,295

190,757,774

3,101,125,645

5,752,109,238

9

673,803

-

20,239,051

-

69,215,793

123,836,573

2,079,039,332

3,734,167,589

8,821,407,081

8,393,264,540

264,969,166,712

253,090,464,215

10,694,328,260

10,444,107,636

321,226,214,676

314,931,576,602

28

31
29

รวมหนี้สิน
ประมาณการหนี
้สินคาตอบแทน
การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงิิน 2563
งบแสดงฐานะการเงิ
บริิษััท ปตท.สำำ�นรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

14

งบการเงิน
งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริ
ัทินปตท.สำ
รวจและผลิ
โตรเลี(ตยมอ)จำ�กัด (มหาชน)
หนีษ้ส
และส�ว
นของเจตาปิของ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สวนของเจาของ

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

หนวย: บาท

หมายเหตุ
32

หนวย: บาท

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
3,969,985,400

พ.ศ. 2562
3,969,985,400

150,683,762

150,683,762

3,969,985,400

3,969,985,400

3,439,036,612

3,439,036,612

105,417,619,764

105,417,619,764

156,570,483

187,434,503

4,981,992,349

6,018,033,688

3,969,985,400

3,969,985,400

ทุ้สนิน
ทีและส
่ออกและชํ
าระแลาวของ (ตอ)
หนี
วนของเจ
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนของเจาของ
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนเรือนหุน
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ทุนจดทะเบียน
กําไรสะสม
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
จัดสรรแลว
ทุนที่ออกและชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สํารองเพื่อการขยายงาน
สวนเกินมูลคาหุน
ยังไมไดจัดสรร
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
จัดสรรแลว
รวมหนี
้สินและสวนของเจาของ
สํารองตามกฎหมาย

34
32

34

15,048,319
150,683,762
431,231,212
3,439,036,612
7,672,902,320
156,570,483
(66,354,763)

15,048,319
150,683,762
431,231,212
3,439,036,612
7,630,675,250
187,434,503
(12,935,888)

396,998,540
3,969,985,400
16,900,000,000
105,417,619,764
248,775,592,669
4,981,992,349
(26,031,308,294)

396,998,540
3,969,985,400
16,900,000,000
105,417,619,764
247,150,263,826
6,018,033,688
(22,794,186,766)

11,799,117,945

11,841,173,770

354,410,880,428

357,058,714,452

22,493,446,205
15,048,319

22,285,281,406
15,048,319

675,637,095,104
396,998,540

671,990,291,054
396,998,540

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

7,672,902,320

7,630,675,250

248,775,592,669

247,150,263,826

(66,354,763)

(12,935,888)

(26,031,308,294)

(22,794,186,766)

รวมสวนของเจาของ

11,799,117,945

11,841,173,770

354,410,880,428

357,058,714,452

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

22,493,446,205

22,285,281,406

675,637,095,104

671,990,291,054

สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บรินษทรั
ัท ปตท.สำ
สิ
พย �รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หนวย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
13

เงินลงทุนระยะสั้น

หน
วย: ดอลลารสหรั
ฐอเมริกา
1,119,258,052
715,768,020
31
ธันวาคม
31
ธันวาคม
100,000,000
200,000,000

33,619,227,696
31 ธันวาคม
3,003,706,574

หนวย: บาท
21,583,266,339
31 ธันวาคม
6,030,799,292

หมายเหตุ
14

พ.ศ. 2563
466,349,493

พ.ศ. 2562
716,089,764

พ.ศ. 2563
14,007,770,392

พ.ศ. 2562
21,592,968,207

เงิน
นทรั
ใหก
สิ
พูยยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

17

78,316,549

362,000,567

2,352,399,330

10,915,763,811

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินคาคงเหลือ

16

99,553,262

104,057,691

2,990,287,874

3,137,755,265

10,678,431
1,119,258,052
100,000,000
466,349,493
39,482,691
78,316,549
1,913,638,478
99,553,262

15,036,646
715,768,020
253,020
200,000,000
210,414
716,089,764
63,541,724
362,000,567
2,176,957,846
104,057,691

320,748,727
33,619,227,696
3,003,706,574
14,007,770,392
1,185,944,187
2,352,399,330
57,480,084,780
2,990,287,874

453,414,956
21,583,266,339
7,629,569
6,030,799,292
6,344,815
21,592,968,207
1,916,036,937
10,915,763,811
65,643,979,191
3,137,755,265

10,678,431

15,036,646

320,748,727

453,414,956

25,577,4271,082,369,085
39,482,691

253,020
25,577,427
210,414
924,403,328
63,541,724

768,270,86932,511,191,360
1,185,944,187

7,629,569
771,261,656
6,344,815
27,874,454,685
1,916,036,937

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
เงินนทรั
ลงทุ
ษัทรนวหมุ
ม นเวียนอื่น
สิ
พยนทในบริ
างการเงิ
เงินนทรั
ลงทุ
ยอ่นย
สิ
พยนหในบริ
มุนเวีษยัท
นอื
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียน
คาความนิยม
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาความนิยม
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมมีตัวตน

13
9
15
14
17
16
9
18
15
18
17
19

6,795,974,559
1,913,638,478
2,754,254,495

6,410,306,980
2,176,957,846
3,305,867,193

204,131,134,568
57,480,084,780
82,729,723,323

193,296,373,984
65,643,979,191
99,685,107,639

20

52,412,190

-

1,574,308,401

-

21
18
22
18
25
17
9
19

75,157,587
25,577,427
78,178,825
924,403,328
639,817,402
6,410,306,980
64,096,092
3,305,867,193
47,837
22,976,760
75,157,587
11,546,429,431
78,178,825

2,257,513,385
768,270,869
2,461,826,289
32,511,191,360
23,121,898,766
204,131,134,568
1,006,715,968
82,729,723,323
7,072,896
1,574,308,401
622,545,942
2,257,513,385
351,192,201,767
2,461,826,289

2,266,301,616
771,261,656
2,357,404,014
27,874,454,685
19,293,051,670
193,296,373,984
1,932,753,308
99,685,107,639
1,442,486
692,841,119
2,266,301,616
348,170,992,177
2,357,404,014

22

75,157,587
25,577,427
81,959,613
1,082,369,085
769,778,878
6,795,974,559
33,515,790
2,754,254,495
235,472
52,412,190
20,725,924
75,157,587
11,691,961,020
81,959,613

พยเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมสิ
นทรั
สิ
นทรัพ
ยภาษี

25

13,605,599,498
769,778,878

13,723,387,277
639,817,402

408,672,286,547
23,121,898,766

413,814,971,368
19,293,051,670

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

9

33,515,790

64,096,092

1,006,715,968

1,932,753,308

235,472

47,837

7,072,896

1,442,486

20,725,924

22,976,760

622,545,942

692,841,119

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

11,691,961,020

11,546,429,431

351,192,201,767

348,170,992,177

รวมสินทรัพย

13,605,599,498

13,723,387,277

408,672,286,547

413,814,971,368

20
26
21

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงิิน 2563
งบแสดงฐานะการเงิ
บริิษััท ปตท.สำำน
�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

16

งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
ณ
ที่ 31 ธั�น
วาคม พ.ศ.
2563ยม จำ�กัด (มหาชน)
บริษวั้สัทนินปตท.สำ
โตรเลี
หนี
และสวรวจและผลิ
นของเจต
าปิ
ของ

หนวย: บาท

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
9,045,802,434

หนวย: บาท
9,453,544,160

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563
25,616,997

พ.ศ.
2562
298,557

พ.ศ. 2563
769,459,416

พ.ศ.
2562
9,002,691

443,603,545

679,934,364

13,324,548,860

20,502,738,410

135,433,239

97,890,430

4,068,017,105

2,951,787,688

9
27

22,655,931
301,154,664
34,066,737

12,026,567
313,508,831
53,898,088

680,517,691
9,045,802,434
1,023,264,829

362,649,045
9,453,544,160
1,625,242,763

28

962,531,113
25,616,997

1,157,556,837
298,557

28,911,610,335
769,459,416

34,904,964,757
9,002,691

443,603,545

679,934,364

13,324,548,860

20,502,738,410

135,433,239
379,264,083
22,655,931
31,225,314
34,066,737
188,324,302
962,531,113
1,663,810,040

97,890,430
377,762,214
12,026,567
761,949
53,898,088
179,375,616
1,157,556,837
1,571,621,696

4,068,017,105
11,391,980,197
680,517,691
937,916,805
1,023,264,829
5,656,709,447
28,911,610,335
49,975,971,536

2,951,787,688
11,391,040,460
362,649,045
22,975,809
1,625,242,763
5,408,891,691
34,904,964,757
47,390,675,072

29

87,568,283
379,264,083
29,892,684
31,225,314
2,380,084,706
188,324,302
3,342,615,819
1,663,810,040

174,922,380
377,762,214
28,326,701
761,949
2,332,770,556
179,375,616
3,490,327,393
1,571,621,696

2,630,294,279
11,391,980,197
897,888,511
937,916,805
71,490,760,775
5,656,709,447
100,402,371,110
49,975,971,536

5,274,608,833
11,391,040,460
854,163,227
22,975,809
70,342,355,092
5,408,891,691
105,247,319,849
47,390,675,072

30

87,568,283

174,922,380

2,630,294,279

5,274,608,833

29,892,684

28,326,701

897,888,511

854,163,227

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

2,380,084,706

2,332,770,556

71,490,760,775

70,342,355,092

รวมหนี้สิน

3,342,615,819

3,490,327,393

100,402,371,110

105,247,319,849

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

27

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษี้สเิน
งิน
ไดคาวงจ
าย
หนี
และส
นของเจ
าของ
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หุนกู
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทน
หนี้สินไมหมุนเวียน
การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หุนกู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
รวมหนี้สิน
ประมาณการหนี
้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

หมายเหตุ
28

28
9
28
31
29
30
28
28
31

หน301,154,664
วย: ดอลลารสหรั
ฐอเมริกา
313,508,831

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทน
การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
ณ
ที
่ 31 ธั�วน
วาคม พ.ศ.
2563
หนี
และส
นของเจ
(ตยอ
บริษวั้สัทนินปตท.สำ
รวจและผลิ
ตาปิของ
โตรเลี
ม)จำ�กัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

32
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและชําระแลว
หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
หุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนของเจาของ
สวนเกินมูลคาหุน
ทุนกู
เรืดออนหุ
หุ
ยสินทธิที่มีลักษณะคลายทุน
นจดทะเบียน
กําทุไรสะสม
นสามัญ
จัดหุสรรแล
ว 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุน
่ออกและชําระแลว
สํที
ารองตามกฎหมาย
หุานรองเพื
สามัญ่อ3,969,985,400
สํ
การขยายงานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวยันเกิ
หุน
งไมนไมูดลจคัดาสรร
หุ
นกูปดระกอบอื
อยสิทธิท
ี่มีลักษณะคล
ายทุ
น
องค
่นของส
วนของเจ
าของ
กําไรสะสม
รวมสวนของเจาของ
จัดสรรแลว
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อการขยายงาน
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หนวย: บาท

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

หนวย: บาท

พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
3,969,985,400
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
3,969,985,400
พ.ศ. 2562

150,683,762

150,683,762

3,969,985,400

3,969,985,400

3,439,036,612

3,439,036,612

105,417,619,764

105,417,619,764

156,570,483

156,570,483

4,981,992,349

4,981,992,349

3,969,985,400

3,969,985,400

396,998,540
3,969,985,400
16,900,000,000
105,417,619,764
202,151,174,069

396,998,540
3,969,985,400
16,900,000,000
105,417,619,764
200,224,792,852

156,570,483
4,981,992,349
28,070,098 (25,547,854,685)

4,981,992,349
(23,323,737,386)

32
15,048,319
150,683,762
431,231,212
3,439,036,612
6,067,984,516
156,570,483
2,428,775

15,048,319
150,683,762
431,231,212
3,439,036,612
6,012,419,398

10,262,983,679

10,233,059,884

308,269,915,437

308,567,651,519

13,605,599,498
15,048,319

13,723,387,277
15,048,319

408,672,286,547
396,998,540

413,814,971,368
396,998,540

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

6,067,984,516

6,012,419,398

202,151,174,069

200,224,792,852

28,070,098 (25,547,854,685)

(23,323,737,386)

2,428,775

รวมสวนของเจาของ

10,262,983,679

10,233,059,884

308,269,915,437

308,567,651,519

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

13,605,599,498

13,723,387,277

408,672,286,547

413,814,971,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงิิน 2563
งบกําไรขาดทุน
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

18

งบการเงิน
งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกํ
ไรขาดทุ
รายได
งบกำ�าไรขาดทุ
นน
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ดวันที่ 31ตปิธัโน
วาคม
2563
บริรายได
ษัท ปตท.สำ
�รวจและผลิ
ตรเลี
ยม จำพ.ศ.
�กัด (มหาชน)
จากการขาย

สำ�รายได
หรับปีสจิ้นากการให
สุดวันที่ 31บริธักนารท
วาคมอขนส
พ.ศ.ง2563
กาซ

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
รายได
กําไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้

หมายเหตุ
28

รายได
จากการขาย
รายได
ดอกเบี้ย
รายได
จ
ากการให
บริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น ๆ
รายไดอื่น
รวมรายได
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
คาใชจาย
กําไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
คาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
รายไดอื่น ๆ
คาใชจายในการบริหาร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

5,043,170,157

6,046,416,158

157,505,982,839

187,434,256,385

116,396,137
2,894,695,500
งบการเงินรวม

3,618,478,463

92,349,680

รายไดอื่น

28

หนวย: บาท

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
26,062,266
108,597,530
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
99,330,899
-

818,411,415
พ.ศ. 2563
3,212,764,944

หนวย: บาท
3,364,162,379
พ.ศ. 2562
-

22,307,226
5,043,170,157
36,728,927
92,349,680
37,011,375

6,046,416,158
86,234,821
116,396,137
55,390,651

679,959,369
157,505,982,839
1,150,127,763
2,894,695,500
1,156,211,729

187,434,256,385
2,691,774,670
3,618,478,463
1,713,008,987

5,356,960,530
26,062,266

6,413,035,297
108,597,530

167,418,153,559
818,411,415

198,821,680,884
3,364,162,379

99,330,899

-

3,212,764,944

-

22,307,226
795,111,922
36,728,927
104,313,775
37,011,375
314,116,740

750,682,327
86,234,821
128,097,990
55,390,651
383,776,512

679,959,369
24,855,923,681
1,150,127,763
3,239,216,705
1,156,211,729
9,754,164,853

23,174,701,610
2,691,774,670
3,950,741,535
1,713,008,987
11,870,413,978

คาภาคหลวง
รวมรายได

410,153,876
5,356,960,530

546,334,209
6,413,035,297

12,798,161,392
167,418,153,559

16,944,730,977
198,821,680,884

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาคใช
าใชจจาายยอื่น

2,086,082,793

2,026,055,587

65,249,767,043

62,810,841,149

795,111,922104,313,775
91,576,324

750,682,327
109,399,724
128,097,990-

24,855,923,6813,239,216,705
2,806,642,497

23,174,701,610
3,405,789,423
3,950,741,535-

314,116,740
20,341,034
410,153,876
254,476,449

383,776,512546,334,209
234,978,741

9,754,164,853
637,348,260
12,798,161,392
7,955,860,492

11,870,413,97816,944,730,977
7,290,639,862

2,086,082,793
4,076,172,913

2,026,055,587
4,179,325,090

65,249,767,043
127,297,084,923

62,810,841,149
129,447,858,534

41,636,115
91,576,324
1,322,423,732
20,341,034
(602,880,218)
254,476,449

109,399,724
12,351,839
2,246,062,046
(676,998,045)
234,978,741

1,307,225,677
2,806,642,497
41,428,294,313
637,348,260
(18,764,283,327)
7,955,860,492

3,405,789,423
380,419,707
69,754,242,057
(20,951,704,151)
7,290,639,862

719,543,514
4,076,172,913

1,569,064,001
4,179,325,090

22,664,010,986
127,297,084,923

48,802,537,906
129,447,858,534

41,636,115

12,351,839

1,307,225,677

380,419,707

คาขาดทุ
ใชจาน
ยในการดํ
เนิมูนลงาน
จากการวัาด
คาเครื่องมือทางการเงิน
คาขาดทุ
ใชจาน
ยในการสํ
ารวจป
ตรเลีย
จากการด
อยคาโของสิ
นมทรัพย

24

คาคใช
จาจยในการบริ
าใช
ายอื่น ๆ หาร
คน
าภาคหลวง
ต
ทุนทางการเงิน
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

24
37

กําไรสําหรับป
รวมคาใชจาย
กําไรตอหุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรกอนภาษีเงินได

39

0.18
1,322,423,732

0.38
2,246,062,046

5.65
41,428,294,313

11.72
69,754,242,057

ภาษีเงินได

37

(602,880,218)

(676,998,045)

(18,764,283,327)

(20,951,704,151)

719,543,514

1,569,064,001

22,664,010,986

48,802,537,906

0.18

0.38

5.65

11.72

กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

39

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

19

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกํ
ไรขาดทุ
ดเสร็
กํ
าไรสํ
าหรับป
งบกำ
�าไรขาดทุ
นนเบ็เบ็
ดเสร็
จจ
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
วาคม
2563
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิธัโนตรเลี
ยม จำพ.ศ.
�กัด (มหาชน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

719,543,514

1,569,064,001

22,664,010,986

48,802,537,906

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงิน
กําไรสําหรับป
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
กําไรภาษี
(ขาดทุ
เสร็
จอื่นดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
เงินน
ได) เเบ็
กี่ยดวกั
บการวั
รายการที
รับการจัดาประเภทใหม
การเปลี่จ่ยะได
นแปลงของสํ
รองการปองกันความเสี่ยง
เขภาษี
าไปไว
ใ
นกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
ในภายหลังารอง
เงินไดเกี่ยวกับการเปลี่ยนนแปลงของสํ
ผลต
างของอั
ราแลกเปลี
การป
องกันต
ความเสี
่ยง ่ยนจากการแปลงคา
สวงบการเงิ
นแบงกํานไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
ผลกํ
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
สุทาธิไร
จากภาษี
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
การเปลี่ยนแปลงของสํารองการปองกันความเสี่ยง
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสํารอง
รายการที
ดรับการจั
การป่จอะไม
งกันไความเสี
่ยง ดประเภทใหม
เขสาวไปไว
าไรหรื
อจ
ขาดทุ
นในภายหลั
ง
นแบงใกํนกํ
าไรเบ็
ดเสร็
อื่นในบริ
ษัทรวมและการร
วมคา
ผลต
า
งของอั
ต
ราแลกเปลี
ย
่
นจากการแปลงค
า
สุทธิจากภาษี

หนวย: บาท

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย: บาท

พ.ศ. 2563
(1,863,524)
719,543,514
757,070

พ.ศ. 2562
3,666,799
1,569,064,001
(38,246)

พ.ศ. 2563
(157,382,987)
22,664,010,986
26,056,580

พ.ศ. 2562
(2,296,043,900)
48,802,537,906
(1,306,085)

-

1,134

-

37,087

(38,707,802)

15,188,878

(1,233,846,536)

455,066,446

7,741,560
(1,863,524)

(3,037,776)
3,666,799

246,769,307
(157,382,987)

(92,552,256)
(2,296,043,900)

757,070
712,424
-

(38,246)
4,408,259
1,134

26,056,580
20,917,074
-

(1,306,085)
137,371,586
37,087

(38,707,802)
(31,360,272)

15,188,878
20,189,048

(1,233,846,536)
(1,097,486,562)

455,066,446
(1,797,427,122)

7,741,560

(3,037,776)

246,769,307

(92,552,256)

งบการเงิน
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
รายการที
่จะไมน
ได
รับการจัดประเภทใหม
กําไร (ขาดทุ
) จากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

712,424
-

4,408,259
-

20,917,074
(1,407,506,632)

137,371,586
(22,753,270,182)

(767,192)
(31,360,272)
(44,146,212)

20,189,048
(30,753)

(26,583,198)
(1,097,486,562)
(1,394,988,154)

(1,797,427,122)
(940,226)

เขาผลประโยชน
ไปไวในกําไรหรื
อขาดทุนในภายหลั
ง ประกันภัย
พนักงานตามหลั
กคณิตศาสตร

1,431,600

(26,651,682)

44,608,970

(805,495,659)

-(767,192)

12,021,516-

(1,407,506,632)(26,583,198)

(22,753,270,182)
363,224,671
-

(44,146,212)
(43,481,804)

(30,753)
(14,660,919)

(1,394,988,154)
(2,784,469,014)

(940,226)
(23,196,481,396)

(74,842,076)
1,431,600

5,528,129
(26,651,682)

(3,881,955,576)
44,608,970

(24,993,908,518)
(805,495,659)

644,701,438
-

1,574,592,130
12,021,516

18,782,055,410
-

23,808,629,388
363,224,671

(43,481,804)

(14,660,919)

(2,784,469,014)

(23,196,481,396)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สุทธิจากภาษี

(74,842,076)

5,528,129

(3,881,955,576)

(24,993,908,518)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

644,701,438

1,574,592,130

18,782,055,410

23,808,629,388

ผลต
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงคา ้สิน
ภาษีเางิงของอั
นไดจากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
งบการเงิน พนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
กําไร (ขาดทุ
น) เบ็ดพเสร็
อื่นสําหรับกปคณิ
สุท
ธิจากภาษี
ผลประโยชน
นักจ
งานตามหลั
ตศาสตร
ประกันภัย
ภาษี
เงินได
จากการเปลี
กําไรเบ็
ดเสร็
จรวมสํ
าหรับป่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงิิน 2563
งบกําไรขาดทุน
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

20

งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกํ
ไรขาดทุ
รายได
งบกำ�าไรขาดทุ
นน
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ดวันที่ 31ตปิธัโน
วาคม
2563
บริรายได
ษัท ปตท.สำ
�รวจและผลิ
ตรเลี
ยม จำพ.ศ.
�กัด (มหาชน)
จากการขาย

สำ�รายได
หรับปีสอิ้นื่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น ๆ
รายได
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

หมายเหตุ

หนวย: บาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

2,596,639,824

3,239,250,217

81,100,135,865

100,507,848,760

งบการเงินเฉพาะกิจการ
32,705,727
48,348,320
1,030,395,532
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
256,408,728
315,066,394
8,025,652,321
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
143,099,645
144,354,658
4,463,782,415

1,503,434,335
หนวย: บาท
9,775,532,625
พ.ศ. 2562
4,463,376,042

28,930,433
2,596,639,824
3,057,784,357

46,175,204
3,239,250,217
3,793,194,793

921,684,211
81,100,135,865
95,541,650,344

1,412,601,869
100,507,848,760
117,662,793,631

32,705,727

48,348,320

1,030,395,532

1,503,434,335

256,408,728
259,050,078
143,099,645
1,262,512
28,930,433
308,115,097

315,066,394
279,559,667
144,354,658
259,142
46,175,204
376,337,875

8,025,652,321
8,104,381,097
4,463,782,415
39,582,445
921,684,211
9,574,527,748

9,775,532,625
8,647,466,649
4,463,376,042
7,929,998
1,412,601,869
11,644,182,377

รวมรายได
คาภาคหลวง

3,057,784,357
324,645,182

3,793,194,793
404,906,293

95,541,650,344
10,139,606,184

117,662,793,631
12,563,481,576

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาคใช
าใชจจาายยอื่น

1,002,201,715

1,050,260,840

31,344,016,495

32,585,816,321

259,050,078
8,369,954
1,262,512
84,829,269

279,559,667
73,572,180
259,142
108,285,400

8,104,381,097
282,621,914
39,582,445
2,647,254,364

8,647,466,649
2,302,963,481
7,929,998
3,369,991,182

รายไดจากการขาย
รวมรายได
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาใชจาย
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดอื่น ๆ
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายในการบริหาร

คาขาดทุ
ใชจาน
ยในการดํ
เนิมูนลงาน
จากการวัาด
คาเครื่องมือทางการเงิน
คน
าใช
ายในการสํนารวจปโตรเลียม
ต
ทุนจทางการเงิ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายอื่น
ภาษีเงินได
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรสําหรับป
ตนทุนทางการเงิน

37

รวมค
าอ
ใช
กํ
าไรต
หุจ
นาย

308,115,097
1,988,473,807
324,645,182

376,337,875
2,293,181,397
404,906,293

9,574,527,748
62,131,990,247
10,139,606,184

11,644,182,377
71,121,831,584
12,563,481,576

1,002,201,715
1,069,310,550

1,050,260,840
1,500,013,396

31,344,016,495
33,409,660,097

32,585,816,321
46,540,962,047

(335,326,250)
8,369,954
733,984,300
84,829,269

(364,292,665)
73,572,180
1,135,720,731
108,285,400

(10,409,785,348)
282,621,914
22,999,874,749
2,647,254,364

(11,265,866,207)
2,302,963,481
35,275,095,840
3,369,991,182

1,988,473,807

2,293,181,397

62,131,990,247

71,121,831,584

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรกอนภาษีเงินได

39

0.18
1,069,310,550

0.28
1,500,013,396

5.74
33,409,660,097

8.80
46,540,962,047

ภาษีเงินได

37

(335,326,250)

(364,292,665)

(10,409,785,348)

(11,265,866,207)

733,984,300

1,135,720,731

22,999,874,749

35,275,095,840

0.18

0.28

5.74

8.80

กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

39

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกํ
ไรขาดทุ
ดเสร็
กํ
าไรสํ
าหรับป
งบกำ
�าไรขาดทุ
นนเบ็เบ็
ดเสร็
จจ
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
วาคม
2563
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิธัโนตรเลี
ยม จำพ.ศ.
�กัด (มหาชน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

733,984,300

1,135,720,731

22,999,874,749

35,275,095,840

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนวย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
(5,670)
พ.ศ. 2563พ.ศ.
2562

หนวย: บาท
(185,437)
พ.ศ.
2562

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
กําไรสําหรับป
การเปลี่ยนแปลงของสํารองการปองกันความเสี่ยง
กําไรภาษี
(ขาดทุ
เสร็
จอื่น ่ยนแปลงของสํารอง
เงินน
ได) เเบ็
กี่ยดวกั
บการเปลี

733,984,300
(32,051,653)

1,134
1,135,720,731
13,053,896

พ.ศ. 256322,999,874,749
(1,020,763,334)

รายการที
ับการจั่ยดงประเภทใหม
การป่จอะได
งกันรความเสี
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
รายการที
ไดรับการจั
ดประเภทใหม
การเปลี่จ่ยะไม
นแปลงของสํ
ารองการป
องกันความเสี่ยง

6,410,330

(2,610,779)

204,152,667

(79,452,826)

(25,641,323)
-

(5,670)
10,438,581
1,134

(816,610,667)
-

(185,437)
312,788,347
37,087

(32,051,653)

13,053,896

(1,020,763,334)

392,389,523

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน

เขภาษี
าไปไว
นกํ
อขาดทุ่ยนนแปลงของสํ
ในภายหลังารอง
เงินใได
เกีา่ยไรหรื
วกับการเปลี
ผลต
างของอั
ราแลกเปลี
การป
องกันต
ความเสี
่ยง ่ยนจากการแปลงคา

37,087
35,275,095,840
392,389,523

งบการเงิน
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รายการที
่จได
ะไม
ไดรับการจั
ดประเภทใหม
ภาษีเงิน
จากการเปลี
่ยนแปลงประมาณการหนี
้สิน

6,410,330
-

(2,610,779)
-

204,152,667
(1,407,506,632)

(79,452,826)
(22,753,270,182)

(25,641,323)
-

10,438,581
(24,116,038)

(816,610,667)
-

312,788,347
(728,863,049)

เขาผลประโยชน
ไปไวในกําไรหรื
อขาดทุนในภายหลั
ง ประกันภัย
พนักงานตามหลั
กคณิตศาสตร

-

12,058,019

-

364,431,524

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
งบการเงิน
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนผลประโยชน
เบ็ดเสร็จอื่น
บป สุทธิก
จคณิ
ากภาษี
พสํนัากหรั
งานตามหลั
ตศาสตรประกันภัย

-

(12,058,019)

(1,407,506,632)
(1,407,506,632)

(22,753,270,182)
(23,117,701,707)

(25,641,323)-

(1,619,438)
(24,116,038)

(2,224,117,299)-

(22,804,913,360)
(728,863,049)

ภาษี
เงินได
จากการเปลี
กําไรเบ็
ดเสร็
จรวมสํ
าหรับป่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

708,342,977
-

1,134,101,293
12,058,019

20,775,757,450
-

12,470,182,480
364,431,524

-

(12,058,019)

(1,407,506,632)

(23,117,701,707)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สุทธิจากภาษี

(25,641,323)

(1,619,438)

(2,224,117,299)

(22,804,913,360)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

708,342,977

1,134,101,293

20,775,757,450

12,470,182,480

รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

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

--

--

--

150,683,762

150,683,762

ภาษี
ไดส
ําหรับหุนกูดอยสิทธิ
เงิ
นปเนงิน
ผลจ
าย
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
กําไรสําหรับป ายทุน

เงิ
ปน(ขาดทุ
ผลจาย
กํานไร
น) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรสําหรับป
ยอดคงเหลือ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ

--

--

--

--

--

--

-

187,434,503 15,048,319

187,434,503 15,048,319

--

--

(967,253,029)-

(967,253,029)-

--

-

1,154,687,532 15,048,319

คลายทุน กฎหมาย
1,154,687,532 15,048,319

ตาม
สํารอง
กฎหมาย
ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

431,231,212

431,231,212

--

--

--

--

--

-

431,231,212

ขยายงาน
431,231,212

สํารอง
ขยายงาน
เพื่อการ

สํารอง
กําเพื
ไรสะสม
่อการ

ด
อยสิ
ทน
ธิ
คล
ายทุ
ที่มีลักษณะ

กําไรสะสม
สํารอง

หุนกู
ดอยสิทธิ
หุนกู
ที่มีลักษณะ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

--

--

การไถ
กูดบอหุยสิ
ภาษี
เงิถ
นอนหุ
ไดสํานหรั
นกูทดธิอยสิทธิ
ที่ม
่มีล
ีลัก
ักษณะคล
ษณะคลาายทุ
ยทุน
น
ที

--

--

--

3,439,036,612

150,683,762

ดอกเบีถ้ยอนหุ
จายสํ
หุนทกูธิดอยสิทธิ
การไถ
นากูหรั
ดอบยสิ
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
า
ยทุ
น
ที่มีลักษณะคลายทุน

มูลคาหุน
3,439,036,612

และชําระแลว
150,683,762

-

มูลคาหุน
สวนเกิน

และชําระแลว
ทุนที่ออก

-

สวนเกิน

ทุนที่ออก

เจาของสํ
บป การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ
รกิาจหรั
ภายใต
ภาษี
เ
งิ
น
ได
ร
อการตั
ดอกเบี้ยจายสําหรับดหุบันญ
กูชี
ดข
อองส
ยสิทวธินเกินจาก
การรวมธุ
รกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน
ที่มีลักษณะคล
ายทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ
การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เจาของสําหรับป
การเปลี
่ยนแปลงในส
วนของ
ภาษีเงินได
รอการตัดบัญ
ชีของสวนเกินจาก

ยอดคงเหลือ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สํัท
าหรั
ปสิ้น
สุด
วันที่ 31 ตธัปิ
นโวาคม
ษปตท.สำ
ัทบปตท.สํ
ารวจและผลิ
ต
ปโตรเลี
กัด (มหาชน)
บริษบริ
�รวจและผลิ
ตรเลี
ยพ.ศ.
ม จำย�ม2563
กัดจํา(มหาชน)
งบแสดงการเปลี
วนของเจ
าของ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ ่ย31นแปลงส
ธันวาคม
พ.ศ. 2563

งบแสดงการเปลี
นแปลงสว
วนของเจ
งบแสดงการเปลี
่ย่ยนแปลงส่
นของเจ้าาของ
ของ

7,630,675,250

(14,660,919)
7,630,675,250

(697,760,493)
(14,660,919)
1,569,064,001

(697,760,493)
3,073,806
1,569,064,001

(23,593,066)
3,073,806

(53,610,567)
(23,593,066)

325,673
(53,610,567)

325,673

6,847,836,815

(50,314,894)

3,666,799
(50,314,894)

3,666,799-

--

--

--

--

-

(53,981,693)

(757,070)

(37,112)
(757,070)

(37,112)-

--

--

--

--

-

(719,958)

29,778,083

12,151,102
29,778,083

12,151,102-

--

--

--

--

-

17,626,981

กระแสเงินสด
17,626,981

ความเสี่ยงใน

สํ่ย
ารอง
ความเสี
งใน
การป
อ
งกั
น
กระแสเงิน
สด

กําไรมู(ขาดทุ
เบ็ดเสร็
จอืน่น
ลคา น) การป
องกั

8,357,993

4,408,259
8,357,993

4,408,259-

--

--

--

--

-

3,949,734

และการรวมคา
3,949,734

เบ็ดเสร็วจ
อื่น
และการร
มค
า
ในบริษัทรวม

เบ็ดเสร็จอื่น
สในบริ
วนแบษงัท
กํราวไร
ม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องคป
าของ
การวั
ดระกอบอื่นสํของส
ารองวนของเจ
สวนแบ
งกําไร

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

การวัด
ยังไมได การแปลงคา
สินทรัพย
มูลคา
งบการเงิน ทางการเงิ
จัดสรร
น
การแปลงค
า
ยังไมได
สินทรัพย
งบการเงิน ทางการเงิน
จัดสรร
6,847,836,815
(53,981,693)
(719,958)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(12,935,888)

20,189,048
(12,935,888)

20,189,048-

--

--

--

--

-

(33,124,936)

18

18

11,841,173,770

5,528,129
11,841,173,770

(697,760,493)
5,528,129
1,569,064,001

(697,760,493)
3,073,806
1,569,064,001

(990,846,095)
3,073,806

(53,610,567)
(990,846,095)

325,673
(53,610,567)

325,673

12,005,399,316

เจาของ สวนของเจาของ
(33,124,936)
12,005,399,316

รวม
องคประกอบอื
่น สวนของเจาของ
เจาของ
ของสวนของ
รวม

องคประกอบอื่น
รวม
ของสวนของ

รวม

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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150,683,762
-

150,683,762

3,439,036,612

3,439,036,612-

35
-

-

-

150,683,762-

-

-

-

-

34
35

3,439,036,612

150,683,762

-

3,439,036,612

150,683,762

-

-

-

34

6

หุนกู
ดอยสิทธิ
กฎหมาย
สํารอง

ตาม

สํารอง

กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

156,570,483 15,048,319

156,570,483- 15,048,319-

-

-

(30,864,020)
-

(30,864,020)
-

-

187,434,503 15,048,319

187,434,503 15,048,319

-

187,434,503 15,048,319
-

คลายทุน

ที187,434,503
่มีลักษณะ 15,048,319
ตาม

ที่มีลักษณะ
หุนกู
คลายทุน
ดอยสิทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ

นที่ 31นธั) น
กําณ
ไร วั(ขาดทุ
เบ็วาคม
ดเสร็จพ.ศ.
อื่นสํา2563
หรับป

ยอดคงเหลื
อ
กําไรสําหรับป

นโยบายการบั
ญชี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ
การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เจาของสําหรับป
หลังปรับปรุง
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ที่มีลักษณะคลายทุน
เจาของสําหรับป
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
กําไรสําหรับป
ที่มีลักษณะคลายทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
เงินปนผลจาย

ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลง
ยอดคงเหลื
อ

3,439,036,612
-

มูลคาหุน

หมายเหตุ และชําระแลว

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลง
ยอดคงเหลือ
นโยบายการบั
ญ
ชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

6

3,439,036,612
สวนเกิน

150,683,762
ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ

สวนเกิน
มูลคาหุน

ทุนที่ออก

หมายเหตุ และชําระแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษบริ
ัท ษปตท.สำ
�รวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ยม จำย�มกัดจํา(มหาชน)
ัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลี
กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส
าของ
สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคมวนของเจ
พ.ศ. 2563
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

431,231,212

431,231,212-

-

-

-

-

-

431,231,212

431,231,212

-

431,231,212
-

ขยายงาน

431,231,212
เพื่อการ

ขยายงาน
สํารอง

สํารอง
กําไรสะสม
เพื่อการ

กําไรสะสม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

7,672,902,320

7,672,902,320
1,286,312

719,543,514

719,543,514
2,511,018
1,286,312
(671,000,170)

2,511,018
12,020
(671,000,170)

12,020
(10,125,624)

(10,125,624)

7,630,675,250

7,630,675,250

-

7,630,675,250
-

(52,178,418)

(52,178,418)
(1,863,524)

-

(1,863,524)
-

-

-

-

(50,314,894)

(50,314,894)

-

(50,314,894)
-

(767,192)

(767,192)
(10,122)

-

(10,122)
-

-

-

-

(757,070)

(757,070)

-

(757,070)
-

7,630,675,250
(50,314,894)
า
ยังไมได การแปลงค
สิ(757,070)
นทรัพย
งบการเงิน ทางการเงิน
จัดสรร

(1,188,159)

(1,188,159)
(30,966,242)

-

(30,966,242)
-

-

-

-

29,778,083

29,778,083

-

29,778,083
-

กระแสเงินสด

29,778,083
ความเสี
่ยงใน

(12,220,994)

(12,220,994)
(43,288,500)

-

(43,288,500)
-

-

-

-

31,067,506

31,067,506

22,709,513

8,357,993
22,709,513

และการรวมคา

8,357,993
ในบริ
ษัทรวม

สวนแบง
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
การวัด
สํารอง กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
มูลคา
การปองกัน
เบ็ดเสร็จอื่น
สวนแบง
การแปลงค
า
ความเสี
ย
่
งใน
ในบริ
ษัทรวม
ยังไมได
สินการวั
ทรัพด
ย
สํารอง กําไร (ขาดทุน)
งบการเงิ
น
กระแสเงิ
น
สด
และการร
วมคา
จัดสรร
ทางการเงิ
มูลคน
า
การปองกัน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

11,841,173,770
รวม

(66,354,763)

(66,354,763)
(76,128,388)

-

(76,128,388)
-

-

-

-

9,773,625

9,773,625

22,709,513

(12,935,888)
22,709,513

19

19

11,799,117,945

11,799,117,945
(74,842,076)

719,543,514

719,543,514
2,511,018
(74,842,076)
(671,000,170)

2,511,018
(30,852,000)
(671,000,170)

(30,852,000)
(10,125,624)

(10,125,624)

11,863,883,283

11,863,883,283

22,709,513

11,841,173,770
22,709,513

เจาของ สวนของเจาของ

(12,935,888)
ของส
วนของ

ของสวนของ
รวม
รวม
เจาของ สวนของเจาของ
องคประกอบอื่น

องคประกอบอื่น

รวม

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

--

--

การไถ
กูดบอหุยสิ
ภาษีเงิถ
นอนหุ
ไดสํานหรั
นกูทดธิอยสิทธิ
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
า
ยทุ
ที่มีลักษณะคลายทุน
น

105,417,619,764

105,417,619,764

3,969,985,400

3,969,985,400

-

---

ที่มีลักษณะ

ดอยสิทธิ
หุนกู
ที่มีลักษณะ
ด
อ
ยสิ
ทน
ธิ
คลายทุ

หุนกู

6,018,033,688

6,018,033,688

-

---

(32,213,720,233)-

(32,213,720,233)-

--

-

38,231,753,921

คลายทุน
38,231,753,921

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงิ
ปน(ขาดทุ
ผลจาย
กํานไร
น) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรสําหรับป
ยอดคงเหลือ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ

--

--

---

-

--

ดอกเบี
จายสํนากูหรั
หุนทกูธิดอยสิทธิ
การไถถ้ยอนหุ
ดอบยสิ
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
า
ยทุ
ที่มีลักษณะคลายทุน
น

ภาษี
งิน
ไดส
ําหรับหุนกูดอยสิทธิ
เงินปเน
ผลจ
าย
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
กําไรสําหรับป ายทุน

-

-

ภาษี
เงิน
รอการตั
ดอกเบี
้ยได
จายสํ
าหรับดหุบันญ
กูชี
ดข
อองส
ยสิทวธินเกินจาก
การรวมธุ
ร
กิ
จ
ภายใต
ก
ารควบคุ
มเดียวกัน
ที่มีลักษณะคลายทุน
--

105,417,619,764

มูลคาหุน
105,417,619,764

มูลคาหุน
สวนเกิน

สวนเกิน

3,969,985,400

ชําระแลว
3,969,985,400

และ

และ
ทุา
นระแล
ที่ออก
ชํ
ว

ทุนที่ออก

ณาของสํ
วันที่ 1ามกราคม
เจ
หรับป พ.ศ. 2562
การเปลี
ย
่
นแปลงในส
วนของ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญ
ชีของสวนเกินจาก
เจ
า
ของสํ
า
หรั
บ
ป
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลื
อ
การเปลี่ยนแปลงในส
วนของ

ยอดคงเหลือ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สําษหรั
ปสิ้นสุ�ด
วันที่ 31 ธันต
วาคม
พ.ศ.
บริบริ
ปตท.สำ
ยยม2563
ษัทัทบ
ปตท.สํ
ารวจและผลิ
รวจและผลิ
ตปิปโโตรเลี
ตรเลี
ม จำจํ�ากัด (มหาชน)
(มหาชน)
วนของเจ
าของ
สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุดวัน่ยทีนแปลงส
่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.
2563

งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วนของเจ้
งบแสดงการเปลี่ย่ย
นแปลงส
วนของเจ
าของาของ

396,998,540

396,998,540

-

---

--

--

--

-

396,998,540

กฎหมาย
396,998,540

ตาม

ตาม
สํารอง
กฎหมาย

สํารอง

16,900,000,000

16,900,000,000

-

---

--

--

--

-

16,900,000,000

ขยายงาน
16,900,000,000

247,150,263,826

(443,211,214)
247,150,263,826

(21,834,529,501)
(443,211,214)
48,802,537,906

(21,834,529,501)
94,437,501
48,802,537,906

(716,290,408)
94,437,501

(1,662,969,359)
(716,290,408)

9,956,962
(1,662,969,359)

9,956,962

222,900,331,939

ยังไมไดจัดสรร
222,900,331,939

(24,120,732,653)

(25,049,314,082)
(24,120,732,653)

-

-(25,049,314,082)-

--

--

--

-

928,581,429

งบการเงิน
928,581,429

งบการเงิน
การแปลงคา

สํารอง
ขยายงาน
เพื่อการ
ยังไมไดจัดสรร

การแปลงคา

สํารอง
กําเพื
ไรสะสม
่อการ

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(26,056,580)

(1,268,998)
(26,056,580)

-

-(1,268,998)-

--

--

--

-

(24,787,582)

ทางการเงิน
(24,787,582)

มูลคา
การวัด
สินทรัพย
มูลคา
ทางการเงิน
สินทรัพย

การวัด

1,082,121,021

362,514,190
1,082,121,021

-

-362,514,190-

--

--

--

-

719,606,831

กระแสเงินสด
719,606,831

ความเสี่ยงใน

การปองกัน
สํ่ย
างใน
รอง
ความเสี
การป
อ
งกั
น
กระแสเงินสด

สํารอง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

270,481,446

137,371,586
270,481,446

-

-137,371,586-

--

--

--

-

133,109,860

การรวมคา
133,109,860

เบ็ดเสร็จและ
อื่น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร
วม
การรวมค
า
และ

กําไร
วนแบ
ง
เบ็ดสเสร็
จอื่น
กํ
า
ไร
ในบริษัทรวม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
สวนแบง

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

รวม

(22,794,186,766)

(24,550,697,304)
(22,794,186,766)

-

-(24,550,697,304)-

--

--

--

-

1,756,510,538

เจาของ
1,756,510,538

สวนของ

องคส
ปวระกอบ
นของ
อื่น
เจ
าของ
ของ

องคประกอบ
รวม
อื่นของ

357,058,714,452

(24,993,908,518)
357,058,714,452

(21,834,529,501)
(24,993,908,518)
48,802,537,906

(21,834,529,501)
94,437,501
48,802,537,906

(32,930,010,641)
94,437,501

(1,662,969,359)
(32,930,010,641)

9,956,962
(1,662,969,359)

9,956,962

389,573,200,102

สวนของเจาของ
389,573,200,102

สวนของเจาของ
รวม

รวม

หนวย: บาท

หนวย: บาท

20

20

24

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

35

3,969,985,400

3,969,985,400-

105,417,619,764

105,417,619,764-

--

--

--

--

--

--

--

-

ที่มีลักษณะ

คล
ายทุ
ด
อยสิ
ทน
ธิ

4,981,992,349

4,981,992,349-

--

--

(1,036,041,339)-

(1,036,041,339)-

-

6,018,033,688

6,018,033,688

-

6,018,033,688-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

396,998,540

396,998,540-

--

--

--

--

-

396,998,540

396,998,540

-

396,998,540-

กฎหมาย
396,998,540

ตาม

กฎหมาย
สํารอง

ตาม

16,900,000,000

16,900,000,000-

--

--

--

--

-

16,900,000,000

16,900,000,000

-

16,900,000,000-

ขยายงาน
16,900,000,000

เพื่อการ

่อการ
กําเพื
ไรสะสม
ขยายงาน
สํารอง

สํารอง

สํารอง

ดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะ
หุนกู

กําไรสะสม

หุนกู

คลายทุน
6,018,033,688

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ

สํ
ณาหรั
วันบทีป่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กําไร (ขาดทุอ
น) เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลื

กํานไร
น) เบ็ดเสร็จอื่น
เงิ
ปน(ขาดทุ
ผลจาย
สํ
า
หรั
บ
ป
กําไรสําหรับป

เงินปเน
ผลจ
าย
ภาษี
งิน
ไดส
ําหรับหุนกูดอยสิทธิ
กําทีไรสํ
า
หรั
บ
ป ายทุน
่มีลักษณะคล

34
35

--

ภาษีเงิถ
นอนหุ
ไดสํานหรั
นกูทดธิอยสิทธิ
การไถ
กูดบอหุยสิ
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
า
ยทุ
น
ที่มีลักษณะคลายทุน

-

105,417,619,764

3,969,985,400

การไถถ้ยอนหุ
ดอบยสิ
ดอกเบี
จายสํนากูหรั
หุนทกูธิดอยสิทธิ
ที
ม
่
ล
ี
ก
ั
ษณะคล
า
ยทุ
น
ที่มีลักษณะคลายทุน

หลัางของสํ
ปรับปรุ
ง บป
เจ
าหรั

105,417,619,764

-

3,969,985,400

-

ดอกเบี้ยจ
ยสําหรับหุนว
กูนของ
ดอยสิทธิ
การเปลี
่ยานแปลงในส
ที่มาีลของสํ
ักษณะคล
ายทุ
เจ
าหรับ
ป น

34

6

หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม ว
พ.ศ.
2563
การเปลี
่ย่นแปลงในส
นของ

ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลง
ยอดคงเหลือ
นโยบายการบั
ญชี พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม

105,417,619,764-

มูลคาหุน
105,417,619,764

หมายเหตุ และชํ
าระแลว
3,969,985,400

3,969,985,400-

สวนเกิน

ทุนที่ออก

6

มูลคาหุน

หมายเหตุ และชําระแลว

ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลง
ยอดคงเหลือ
นโยบายการบั
ญ
ชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือ

สวนเกิน

ทุนที่ออก

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริสําษหรั
ัท บปตท.สำ
ปิโตรเลี
ยม2563
จำ�กัด (มหาชน)
ปสิ้นสุ�ดรวจและผลิ
วันที่ 31 ธันต
วาคม
พ.ศ.
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สำบริ
�งบแสดงการเปลี
หรัษัทบปีปตท.สํ
สิ้นสุดาวัรวจและผลิ
น่ยทีนแปลงส
่ 31 ธันตวาคม
พ.ศ.
2563
วนของเจาของ

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส
วนของเจ
าของาของ

248,775,592,669

39,948,528
248,775,592,669

(20,841,870,796)
39,948,528
22,664,010,986

22,664,010,986
77,761,632

77,761,632
459,070
(20,841,870,796)

459,070
(314,980,577)

(314,980,577)

247,150,263,826

247,150,263,826

-

247,150,263,826-

ยั247,150,263,826
งไมไดจัดสรร

ยังไมไดจัดสรร

(25,685,622,272)

(1,564,889,619)
(25,685,622,272)

(1,564,889,619)-

--

--

--

-

(24,120,732,653)

(24,120,732,653)

-

(24,120,732,653)-

งบการเงิน
(24,120,732,653)

การแปลงคา

งบการเงิน

การแปลงคา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(26,583,198)

(526,618)
(26,583,198)

(526,618)-

--

--

--

-

(26,056,580)

(26,056,580)

-

(26,056,580)-

(26,056,580)
ทางการเงิ
น

สินทรัพย

ทางการเงิ
มูลคน
า

สินการวั
ทรัพด
ย

มูลคา

การวัด

95,043,792

(987,077,229)
95,043,792

(987,077,229)-

--

--

--

-

1,082,121,021

1,082,121,021

-

1,082,121,021-

กระแสเงิ
นสด
1,082,121,021

ความเสี่ยงใน

ความเสี
สํ่ย
างใน
รอง
กระแสเงิ
สด
การปอน
งกั
น

การปองกัน

สํารอง

(414,146,616)

(1,369,410,638)
(414,146,616)

(1,369,410,638)-

--

--

--

-

955,264,022

955,264,022

684,782,576

684,782,576
270,481,446

การร
วมคา
270,481,446

และ

การร
วมค
า
ในบริ
ษัท
รวม

ษัทรวนม)
กําในบริ
ไร (ขาดทุ
เบ็ดเสร็จและ
อื่น

เบ็ดสเสร็
จอื่น
วนแบ
ง

สวนแบง
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กํ
า
ไร
(ขาดทุ
น)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

รวม

(26,031,308,294)

(3,921,904,104)
(26,031,308,294)

(3,921,904,104)-

--

--

--

-

(22,109,404,190)

(22,109,404,190)

684,782,576

684,782,576
(22,794,186,766)

เจาของ
(22,794,186,766)

สวนของ

อื่นของ
รวม
ส
นของ
องคปวระกอบ
เจ
าของ
อื่น
ของ

องคประกอบ

354,410,880,428

(3,881,955,576)
354,410,880,428

(20,841,870,796)
(3,881,955,576)
22,664,010,986

22,664,010,986
77,761,632

77,761,632
(1,035,582,269)
(20,841,870,796)

(1,035,582,269)
(314,980,577)

(314,980,577)

357,743,497,028

357,743,497,028

684,782,576

684,782,576
357,058,714,452

สว357,058,714,452
นของเจาของ

รวม

สวนของเจาของ

รวม

หนวย: บาท

หนวย: บาท

21

21

25

3,439,036,612

150,683,762

กําไรสําหรับป

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

เงินปนผลจาย

-

-

การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

3,439,036,612

150,683,762

-

มูลคาหุน

และชําระแลว

-

สวนเกิน

ทุนที่ออก

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

156,570,483

-

-

-

-

(144,656,000)

-

301,226,483

คลายทุน

ที่มีลักษณะ

15,048,319

-

-

-

-

-

-

15,048,319

กฎหมาย

ตาม

431,231,212

-

-

-

-

-

-

431,231,212

ขยายงาน

เพื่อการ

กําไรสะสม
สํารองเพื่อ

สํารอง

หุนกู
ดอยสิทธิ

6,012,419,398

(12,058,019)

1,135,720,731

(697,760,493)

2,939,552

(649,000)

(13,632,287)

5,597,858,914

จัดสรร

ยังไมได

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

(4,536)

-

-

-

-

-

4,536

ทางการเงิน

สินทรัพย

มูลคา

การวัด

28,070,098

10,443,117

-

-

-

-

-

17,626,981

กระแสเงินสด

ความเสี่ยงใน

การปองกัน

สํารอง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

รวม

28,070,098

10,438,581

-

-

-

-

-

17,631,517

10,233,059,884

(1,619,438)

1,135,720,731

(697,760,493)

2,939,552

(145,305,000)

(13,632,287)

9,952,716,819

เจาของ สวนของเจาของ

สวนของ

อื่นของ

องคประกอบ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

22

26

3,439,036,612

150,683,762

กําไรสําหรับป

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินปนผลจาย

-

-

-

3,439,036,612

150,683,762

-

มูลคาหุน

และชําระแลว

สวนเกิน

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

35

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

บริ
ษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สำสํ�าหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

156,570,483

-

-

-

-

-

156,570,483

คลายทุน

15,048,319

-

-

-

-

-

15,048,319

กฎหมาย

ตาม

431,231,212

-

-

-

-

-

431,231,212

ขยายงาน

เพื่อการ

สํารองเพื่อ

สํารอง

ดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะ

กําไรสะสม

หุนกู

6,067,984,516

-

733,984,300

(671,000,170)

2,024,610

(9,443,622)

6,012,419,398

จัดสรร

ยังไมได

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

-

ทางการเงิน

สินทรัพย

มูลคา

การวัด

2,428,775

(25,641,323)

-

-

-

-

28,070,098

กระแสเงินสด

ความเสี่ยงใน

การปองกัน

สํารอง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

รวม

2,428,775

(25,641,323)

-

-

-

-

28,070,098

10,262,983,679

(25,641,323)

733,984,300

(671,000,170)

2,024,610

(9,443,622)

10,233,059,884

เจาของ สวนของเจาของ

สวนของ

อื่นของ

องคประกอบ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา

23

27

105,417,619,764

3,969,985,400

105,417,619,764

3,969,985,400

เงินปนผลจาย

กําไรสําหรับป

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

-

มูลคาหุน

และชําระแลว

-

สวนเกิน

ทุนที่ออก

ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริบริษษัทัทปตท.สำ
กัดด (มหาชน)
(มหาชน)
ปตท.สํ�ารวจและผลิ
รวจและผลิตปิ
ปโโตรเลี
ตรเลียม จำ
จํ�
ากั
วนของเจ
าของ
สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุดวัน่ยทีนแปลงส
่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.
2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

4,981,992,349

-

-

-

-

(4,679,778,856)

-

9,661,771,205

คลายทุน

396,998,540

-

-

-

-

-

-

396,998,540

กฎหมาย

ตาม

16,900,000,000

-

-

-

-

-

-

16,900,000,000

ขยายงาน

เพื่อการ

สํารองเพื่อ

สํารอง

ดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะ

กําไรสะสม

หุนกู

200,224,792,852

(364,431,525)

35,275,095,840

(21,834,529,501)

90,908,054

(20,990,128)

(422,134,817)

187,500,874,929

จัดสรร

ยังไมได

(24,245,850,157)

(22,753,270,182)

-

-

-

-

-

(1,492,579,975)

งบการเงิน

-

(148,350)

-

-

-

-

-

148,350

ทางการเงิน

สินทรัพย

มูลคา

การวัด

สํารอง

922,112,771

312,936,697

-

-

-

-

-

609,176,074

กระแสเงินสด

ความเสี่ยงใน

การปองกัน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

รวม

หนวย: บาท

-

-

-

-

-

(883,255,551)

(23,323,737,386)

308,567,651,519

(22,804,913,360)

35,275,095,840

(21,834,529,501)

90,908,054

(4,700,768,984)

(422,134,817)

322,963,994,287

เจาของ สวนของเจาของ

สวนของ

อื่นของ

องคประกอบ

(22,440,481,835)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

การแปลงคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

24

28

105,417,619,764

3,969,985,400

กําไรสําหรับป

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินปนผลจาย

-

ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

105,417,619,764

3,969,985,400

-

มูลคาหุน

และชําระแลว

สวนเกิน

-

35

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ
กัดด (มหาชน)
(มหาชน)
บริษษัทัทปตท.สำ
ปตท.สํ�ารวจและผลิ
รวจและผลิต
ตปิ
ปโโตรเลี
ตรเลีย
ยม
ม จำ
จํ�
ากั
วนของเจ
าของ
สำงบแสดงการเปลี
�หรับปีสิ้นสุดวัน่ยทีนแปลงส
่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.
2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

4,981,992,349

-

-

-

-

-

4,981,992,349

คลายทุน

396,998,540

-

-

-

-

-

396,998,540

กฎหมาย

ตาม

16,900,000,000

-

-

-

-

-

16,900,000,000

ขยายงาน

เพื่อการ

สํารองเพื่อ

สํารอง

ดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะ

กําไรสะสม

หุนกู

202,151,174,069

-

22,999,874,749

(20,841,870,796)

62,603,295

(294,226,031)

200,224,792,852

จัดสรร

ยังไมได

(25,653,356,789)

(1,407,506,632)

-

-

-

-

(24,245,850,157)

งบการเงิน

-

-

-

-

-

-

-

ทางการเงิน

สินทรัพย

มูลคา

การวัด

สํารอง

105,502,104

(816,610,667)

-

-

-

-

922,112,771

กระแสเงินสด

ความเสี่ยงใน

การปองกัน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

รวม

หนวย: บาท

(25,547,854,685)

(2,224,117,299)

-

-

-

-

308,269,915,437

(2,224,117,299)

22,999,874,749

(20,841,870,796)

62,603,295

(294,226,031)

308,567,651,519

เจาของ สวนของเจาของ

สวนของ

อื่นของ

องคประกอบ

(23,323,737,386)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

การแปลงคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25

29

รายงานทางการเงิิ
น 2563
บริษัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

30

งบการเงิน

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
สด
งบกระแสเงินนสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วันที่ 31ตธั
วาคม
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิ
ปิโนตรเลี
ยม พ.ศ.
จำ�กัด 2563
(มหาชน)
กํ
า
ไรก
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,322,423,732

2,246,062,046

41,428,294,313

69,754,242,057

งบการเงินรวม

รายการปรับปรุง

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อน
การด
อยคาของสิ
นทรัาพเนิ
ยนงาน
กระแสเงิ
สดจากกิ
จกรรมดํ
าเผือ
่อนภาษี
การลดมู
คาของสินคาคงเหลือ
กําคไรก
เงินลได
ใหเทากับบปรุ
มูล
รายการปรั
ง คาสุทธิที่จะไดรับคืน
ควานแบ
ใชจางยในการสํ
ารวจตั
ดจํนาในบริ
หนายษัทรวมและการรวมคา
ส
กําไรจากเงิ
นลงทุ
คาาเสื
ใช่อจมราคา
ายตัดจค
ายอื
่น สิ้นและคาตัดจําหนาย
ค
าสูญ
ขาดทุ
น
จากการตั
ด
จําหนนาทรั
ยสิพนยทรัพย
คาเผื่อการดอยคาของสิ
รายได
ากรายได
คาเผื่อจ
การลดมู
ลคราอการรั
ของสิบนรูค าคงเหลือ
ขาดทุ
่อรงมื
อน
ทางการเงิน
ใหเทนาจากการวั
กับมูลคาดสุมูทลธิคทาี่จเครื
ะได
ับคื
ประมาณการหนี
้สินาอื
่น ดจําหนาย
คาใชจายในการสํ
รวจตั

หนวย: บาท

หน(41,636,115)
วย: ดอลลารสหรั
ฐอเมริกา
(12,351,839)

(1,307,225,677)

หนวย: บาท
(380,419,707)

2,086,082,793
พ.ศ. 2563

2,026,055,587
พ.ศ. 2562

65,249,767,043
พ.ศ. 2563

62,810,841,149
พ.ศ. 2562

91,576,324

-

2,806,642,497

-

1,322,423,732
473,989

2,246,062,046
(1,363,744)

41,428,294,313
14,824,356

69,754,242,057
(43,712,350)

62,139,598
(41,636,115)
10,208,531
2,086,082,793

76,756,433
(12,351,839)
32,049,621
2,026,055,587

1,943,211,886
(1,307,225,677)
319,349,132
65,249,767,043

2,368,682,811
(380,419,707)
972,885,487
62,810,841,149

43,648,839
473,989
62,139,598-

57,849,873
(1,363,744)
8,133,535
76,756,433

1,327,976,795
14,824,356
1,943,211,886-

1,782,312,946
(43,712,350)
245,821,184
2,368,682,811

24,214,793
91,576,324
(2,550,062)

19,049,055(3,541,237)

757,334,714
2,806,642,497
(79,754,981)

(10,229,025)
10,208,531
212,035,514
24,214,793

(8,014,338)
32,049,621
147,107,031
19,049,055
(3,541,237)35,252,078
57,849,873

(679,959,369)
(79,754,981)
1,169,989,415
1,327,976,795

(109,902,234)1,106,330,638
1,782,312,946

3,813,452,811-

4,623,044,101
8,133,535

119,262,090,285-

143,410,968,134
245,821,184

(10,229,025)

(8,014,338)

(319,919,969)

(248,724,877)

ลูกหนี้ก้ยารค
กหนี้อ้ย
ื่นจาย
ดอกเบี
รับต่าําและลู
กวาดอกเบี

178,744,910
212,035,514

85,635,225
147,107,031

5,590,373,024
6,631,560,130

2,657,687,968
4,565,464,609

สิานไรจากการเปลี
คาคงเหลือ ่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
กํ

(29,760,557)
(22,307,226)

(14,750,669)-

(930,782,383)
(679,959,369)

(457,786,813)-

สิน
ทรัจพายยอื
ทางการเงิ
นหมุนเวียนอื่น
ค
าใช
่น ๆ

200,546,001
37,371,126

(128,999,785)
35,252,078

6,272,217,514
1,169,989,415

(4,003,506,473)
1,106,330,638

6,258,447
3,813,452,811
(20,987,209)

(18,304,834)
4,623,044,101
(26,903,288)

195,737,349
119,262,090,285
(656,389,751)

(568,090,247)
143,410,968,134
(834,943,161)

(25,212,388)
178,744,910
(110,971,882)
(29,760,557)

40,970,330
85,635,225
(107,913,335)
(14,750,669)

(788,535,211)
5,590,373,024
(3,470,723,797)
(930,782,383)

1,271,513,632
2,657,687,968
(3,349,088,808)
(457,786,813)

กํ
คาาไรจากอั
ใชจายตัตดราแลกเปลี
จายอื่น ่ยนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี
รับต่ํากวาดดอกเบี
จาน
ยทรัพย
ขาดทุน้ยจากการตั
จําหนา้ยยสิ
กํ
าไรจากการเปลี
นเงื่อนไขตราสารหนี
้
รายได
จากรายได่ยรอการรั
บรู
ค
า
ใช
จ
า

ยอื
น
่
ๆ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กระแสเงิ
นสดกอนการเปลี
ประมาณการหนี
้สินอื่น ่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี
่ยนแปลงของเงิ
นทุ
นหมุ
เวียนางประเทศ
กําไรจากอั
ตราแลกเปลี
่ยนเงิ
นน
ตราต

สินทรัพนยสดก
หมุนอเวีนการเปลี
ยนอื่น ่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงิ
สิทธิในการได
รับชดเชยจากกองทุ
การเปลี
่ยนแปลงของเงิ
นทุนหมุนเวียนนการรื้อถอน
สิ
ทรัพ
ไมาหและลู
มุนเวีก
ยหนี
นอื่น
ลูน
กหนี
้กย
ารค
้อื่น
เจ
า
หนี
ก
้
ารค
า
และเจ
า
หนี
้อื่น
สินคาคงเหลือ

(22,307,226)
(2,550,062)
37,371,126
43,648,839

24,173,475
200,546,001
(125,778,800)
6,258,447

39,268,024
(128,999,785)
(112,677,624)
(18,304,834)

เงิสินนสดสุ
จกรรมดํ
าเนินงาน
ทรัพทยธิไไมดหมมุาจากกิ
นเวียนอื
่น
เงิเจ
นสดรั
นฝากธนาคาร
าหนีบ้กจากดอกเบี
ารคาและเจ้ยาเงิ
หนี
้อื่น

หนี
้สินพ
หมุ
นางการเงิ
เวียนอื่น นหมุนเวียนอื่น
สิ
นทรั
ยท
ประมาณการหนี
สิ
นทรัพยหมุนเวี้ส
ยิน
นอื่น
หนี
ไมหมุนเวี
นอื่น
สิ
ท้ส
ธิใินนการได
รับยชดเชยจากกองทุ
นการรื้อถอน

เงิหนี
นสดจ
ายภาษี
งินได
้สินหมุ
นเวียเนอื
่น
ประมาณการหนี
กระแสเงิ
นสดสุทธิ้สไินดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(319,919,969)
319,349,132
6,631,560,130
757,334,714

587,146,421(109,902,234)

(248,724,877)
972,885,487
4,565,464,609
587,146,421

370,903
(26,903,288)

756,042,457
6,272,217,514
(3,933,820,617)
195,737,349

(1,661,963,875)
(656,389,751)

1,218,682,588
(4,003,506,473)
(3,496,948,444)
(568,090,247)

3,857,325,674
(25,212,388)

4,379,739,048
40,970,330

120,634,244,995
(788,535,211)

135,859,999,344
1,271,513,632

24,370,832
(110,971,882)

66,838,520
(107,913,335)

762,214,954
(3,470,723,797)

2,074,332,527
(3,349,088,808)

(1,110,196,221)
24,173,475

(926,972,067)
39,268,024

(34,722,169,194)
756,042,457

(28,768,564,890)
1,218,682,588

(125,778,800)
2,771,500,285
(53,139,134)

(112,677,624)
3,519,605,501
370,903

(3,933,820,617)
86,674,290,755
(1,661,963,875)

(3,496,948,444)
109,165,766,981
11,510,968

3,857,325,674

4,379,739,048

120,634,244,995

135,859,999,344

24,370,832

66,838,520

762,214,954

2,074,332,527

(1,110,196,221)

(926,972,067)

(34,722,169,194)

(28,768,564,890)

2,771,500,285

3,519,605,501

86,674,290,755

109,165,766,981

(53,139,134)
(20,987,209)

11,510,968
(834,943,161)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

งบการเงิ
น
งบกระแสเงิ
นสด

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

31

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงิ
นสดจากกิ
สด
กระแสเงิ
นิ้น
สํ
า
หรั
บ
ป
ส
สุดวันที่จ31
นวาคม
2563
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิ
ตกรรมลงทุ
ปิธัโตรเลี
ยม นจำพ.ศ.
�กัด (มหาชน)
เงิ
น
สดจ
า
ยลงทุ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดจายลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินสดรับนจากเงิ
นใหจกกรรมลงทุ
ูยืมระยะยาวแก
กระแสเงิ
สดจากกิ
น กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงิ
นผลรั
บจากกิ
จการที
่เกี่ยนวข
องกั้นน
เงิน
นป
สดจ
ายลงทุ
นในเงิ
นลงทุ
ระยะสั
เงิ
ายในการซื
้อธุรนกิในเงิ
จ นลงทุนระยะสั้น
เงิน
นสดจ
สดรับ
จากการลงทุ
เงิน
นสดจ
สดจาายสุ
ทธิน
สในสิ
ําหรับ
าใช
ยที่เกี่ยวข
อ่น
งกับการขายสินทรัพย
เงิ
ยลงทุ
นค
ทรั
พยจทาางการเงิ
นอื
เงิ
ายลงทุ
นในการร
วมคนาทรัพยทางการเงินอื่น
เงิน
นสดจ
สดรับ
จากการลงทุ
นในสิ
เงิน
นสดรั
สดรับ
บจากเงิ
จากการลงทุ
วมคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เงิ
นใหกูยนืมในการร
ระยะยาวแก
เงิน
นป
สดรั
บจากลู
กหนี
้สัญญาเช
า องกัน
เงิ
นผลรั
บจากกิ
จการที
่เกี่ยวข
เงิน
นสดจ
สดรับ
จากดอกเบี
้ยรเงิกินจลงทุนระยะสั้น
เงิ
ายในการซื
้อธุ
เงิน
นสดจ
สดรับ
จากดอกเบี
ใหจกาูยยที
ืมแก
การที
่ยวของกันนทรัพย
เงิ
ายสุ
ทธิสําหรั้ยบเงิ
คน
าใช
่เกีก่ยิจวข
องกั่เบกีการขายสิ
ที่ด
อาคารและอุ
ปกรณเวพิมค
่มขึา้น
เงิ
นิน
สดจ
ายลงทุนในการร
สินนทรั
พย
มมีตัวตนเพิน
่มในการร
ขึ้น
เงิ
สดรั
บไจากการลงทุ
วมคา
สิ
น
ทรั
พ
ย
ท
เ
่
ี
กิ
ด
จากการสํ
า
รวจและประเมิ
นคาเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเชา
เงินสดรับ
นลงทุจนกรรมลงทุ
ระยะสั้น น
กระแสเงิ
นจากดอกเบี
สดสุทธิใช้ยไเงิ
ปในกิ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ
เพิ่มขึด้นหาเงิน
เงิ
สดรั
บไจากเงิ
กูยืมระยะสั
สินนทรั
พย
มมีตัวนตนเพิ
่มขึ้น ้น
เงิ
สดจ
ยชํ
ระคื
นเงินกูยาืม
ระยะสั้น
สินนทรั
พยาท
ี่เกิาด
จากการสํ
รวจและประเมิ
นคาเพิ่มขึ้น
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจานยชํ
าระหนี้สจินกรรมจั
ตามสัญ
กระแสเงิ
สดจากกิ
ดญาเช
หาเงิาน
เงิ
เงิน
นสดรั
สดรับ
บจากเงิ
จากเงิน
นกู
กูย
ยืม
ืมระยะยาว
ระยะสั้น
เงิ
นน
ทุกูนยทางการเงิ
เงิน
นสดจ
สดจาายสํ
ยชําาหรั
ระคืบนตเงิ
ืมระยะสั้นนในการจัดหาหุนกู
และเงิ
น
กู
ย

ม
ื
ระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงิน
นสดรั
สดจบายดอกเบี
้ย
เงิ
จากการออกหุ
นกู
เงิ
น
สดจ
า
ยชํ
า
ระคื
น
หุ
น

กู
ดอยสิ
ธิที่มาีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสั
ญท
ญาเช

หนวย: บาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

(100,000,000)

(744,750,000)

(3,127,570,472)

(23,113,305,629)

งบการเงิน6,255,140,944
รวม
1,365,410,338

42,375,490,353

200,000,000

หนวย: ดอลลาร
กา
- สหรัฐอเมริ
(36,530)

-

หน
วย: บาท
(1,133,712)

พ.ศ. 2563-

พ.ศ. 2562
10,444,330

พ.ศ. 2563-

พ.ศ. 2562
324,139,633

11,085,655

10,800,587

346,711,691

335,196,063

26,806,833
(100,000,000)
200,000,000-

14,716,091
(744,750,000)
(2,713,300,641)
1,365,410,338

838,402,586
(3,127,570,472)
6,255,140,944-

456,713,672
(23,113,305,629)
(84,207,246,710)
42,375,490,353

393,300
11,085,655
377,746
26,806,833

10,800,58714,716,091-

12,300,735
346,711,691
11,814,281
838,402,586

335,196,063456,713,672-

-(3,138,215)-

(19,626,748)
(36,530)
(79,411,697)
10,444,330

5,842,5002,277,204-

15,376,377
(2,713,300,641)
5,218,266
(19,626,748)

(93,651,045)
377,746

(119,228,176)-

(1,093,139,692)
(3,138,215)
(28,466,404)
393,300

-(98,149,885)-

(609,115,844)
(1,133,712)
(2,464,540,889)
324,139,633

182,728,30571,221,152-

477,205,647
(84,207,246,710)
161,948,823
(609,115,844)

(2,929,002,435)
11,814,281

(3,700,244,754)-

(1,063,093,098)
(79,411,697)
(26,146,817)-

(34,188,714,226)
(98,149,885)
(890,306,852)
12,300,735

5,842,500
(1,071,612,118)

15,376,377
(3,343,627,718)

182,728,305 (103,769,438,562)
477,205,647
(33,515,424,176)

2,277,204

5,218,266

71,221,152

161,948,823

(1,093,139,692)
(28,466,404)-

(1,063,093,098)
259,580,550
(26,146,817)

(34,188,714,226)
(890,306,852)-

(32,993,079,128)
8,056,078,675
(811,466,087)

(93,651,045)(730,443,433)
(1,071,612,118)
850,000,000

(258,825,547)
(119,228,176)
(418,199,073)
(3,343,627,718)
1,130,045,316

(8,032,647,151)
(2,929,002,435)(3,700,244,754)
(22,845,133,139) (12,978,802,274)
(33,515,424,176) (103,769,438,562)
26,584,349,012
35,070,940,278

(96,362,004)

(7,784,707)

(3,013,789,574)

(241,598,267)

--

600,000,000
259,580,550

--

18,620,991,444
8,056,078,675

(9,945,000)
(730,443,433)
(147,594,114)
850,000,000

(258,825,547)
(7,613,542)
(418,199,073)

(311,036,902)
(22,845,133,139)
(4,616,109,926)
26,584,349,012

(8,032,647,151)
(236,286,174)
(12,978,802,274)

(30,852,000)
(96,362,004)
(10,125,624)-

(109,932,149)
1,130,045,316
(990,846,095)
(7,784,707)

-

(697,760,493)
(7,613,542)

(20,986,003,196)
(311,036,902)

(21,654,986,972)
(236,286,174)

(147,594,114)
(846,322,345)

(109,932,149)
(553,593,047)

(4,616,109,926)
(26,469,327,773)

(3,411,742,705)
(17,180,752,369)

เงินสดจายชําระคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

(30,852,000)

(990,846,095)

(964,918,042)

(30,750,894,428)

เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน

(10,125,624)

(53,610,567)

(316,686,006)

(1,663,803,190)

-

1,353,260

-

41,998,395

(671,000,170)

(697,760,493)

(20,986,003,196)

(21,654,986,972)

(846,322,345)

(553,593,047)

(26,469,327,773)

(17,180,752,369)

เงิและเงิ
นปนผลจ
ยระยะยาว
นกูยาืม
เงินสดจานยดอกเบี
กระแสเงิ
สดสุทธิ้ยใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลจาย
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

(671,000,170)
(9,945,000)

(3,411,742,705)
35,070,940,278
(30,750,894,428)
(241,598,267)
(1,663,803,190)
18,620,991,444
41,998,395

เงิน
นสดรั
สดจบายดอกเบี
กูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงิ
จากเงินกู้ยยหุืมนระยะยาว
เงิน
นสดจ
สดรับ
สุทาธิหรั
สําบหรั
บทุ
สัญ
ญาอนุพันน
ธท
างการเงิ
น นกู
เงิ
ายสํ
ตน
นทางการเงิ
ในการจั
ดหาหุ

(53,610,567)
600,000,000
1,353,260

(964,918,042)
(3,013,789,574)
(316,686,006)-

(32,993,079,128)
(2,464,540,889)
(811,466,087)-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานทางการเงิิน 2563

บริษัท ปตท.สํ
ตปตโปิิตรเลี
ด (มหาชน)
บริิษัาัทรวจและผลิ
ปตท.สำำ�รวจและผลิิ
โตรเลีียยมมจำำ�จํ
กััดากั
(มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิน

งบการเงินรวม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สํานหรั
บปสิ้นสุดวันที่ 31ยธั
นวาคม
พ.ศ. 2563
เงิ
สดและรายการเที
บเท
าเงินสดเพิ
่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

หนวย: บาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

853,565,822

(377,615,264)

26,689,538,806

(11,784,423,950)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

2,822,897,310

3,180,095,315
85,121,635,618
งบการเงินรวม
27,539,719
20,417,259
(553,802,067)
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
3,704,002,851
2,822,897,310
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 111,257,372,357
พ.ศ. 2563

103,193,560,790

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป
รายการที
่ไมใชเงินสดยบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงิ
นสดและรายการเที
การซื
้อสินทรัพยที่ยังมิยไบเท
ดมีก
ารจ
ายชํานระเงิ
เงิ
นสดและรายการเที
าเงิ
นสดต
ป นสด
การเปลี
นแปลงในสินทรัตพ
ยสิทธิการใช
ปรับปรุง่ยผลกระทบจากอั
ราแลกเปลี
่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

(6,287,501,222)
หนวย: บาท
85,121,635,618
พ.ศ. 2562

853,565,822
346,979,242
2,822,897,310

(377,615,264)
246,424,994
3,180,095,315

26,689,538,806
10,852,020,328
85,121,635,618

(11,784,423,950)
7,647,796,187
103,193,560,790

98,367,212
27,539,719

20,417,259-

3,076,503,868
(553,802,067)

(6,287,501,222)-

3,704,002,851

2,822,897,310

111,257,372,357

85,121,635,618

346,979,242

246,424,994

10,852,020,328

7,647,796,187

98,367,212

-

3,076,503,868

-

รายการที่ไมใชเงินสด
การซื้อสินทรัพยที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสิทธิการใช

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
28

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
กระแสเงิ
งบกระแสเงินนสดจากกิ
สดสด จกรรมดําเนินงาน
งบกระแสเงิ
น
บริาษหรั
ปตท.สำ
�รวจและผลิ
ตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
าัทไรก
อส
นภาษี
นที
ได
สํกํ
บป
ิ้นสุดเวังิน
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย
คาใชจายตัดจายอื่น
กระแสเงิ
สดจากกิดจจํกรรมดํ
าเนิ
นงาน
ขาดทุนนจากการตั
าหนายสิ
นทรั
พย

หนวย: บาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,069,310,550

1,500,013,396

33,409,660,097

46,540,962,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,002,201,715
1,050,260,840 31,344,016,495
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,191,135
37,358,321
พ.ศ.
2563
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2563
2,596,167
18,947,870
81,152,238

32,585,816,321
หนวย: บาท
พ.ศ.
2562
574,645,123

14,058,546

2,647,971

447,268,424

79,178,715

1,069,310,550
(1,657,774)

1,500,013,396
(1,110,595)

33,409,660,097
(51,848,056)

46,540,962,047
(34,467,284)

10,716,475

9,047,624

361,266,419

288,510,615

1,002,201,715
(28,930,433)

1,050,260,840
(46,175,204)

31,344,016,495
(921,684,211)

32,585,816,321
(1,412,601,869)

1,191,135-

9,763,436-

37,358,321-

295,081,965-

2,596,167
(2,415,206)

18,947,870
2,730,310

81,152,238
(75,537,259)

574,645,123
84,735,149

14,058,546
(172,040,630)

2,647,971
(207,477,753)

447,268,424
(5,392,781,807)

79,178,715
(6,427,251,682)

(1,657,774)
15,108,675

(1,110,595)
31,251,247

(51,848,056)
472,547,888

(34,467,284)
980,361,471

10,716,475
1,910,139,220
(28,930,433)

9,047,624
2,369,899,142
(46,175,204)

361,266,419
59,711,418,549
(921,684,211)

288,510,615
73,554,970,571
(1,412,601,869)

57,322,804
(2,415,206)
(7,208,509)
(172,040,630)

9,763,436
3,249,252
2,730,310

1,792,811,085
(75,537,259)
(225,451,199)
(5,392,781,807)

295,081,965
100,840,481
84,735,149
(33,015,836)
(6,427,251,682)

(32,651,005)

472,547,888851,152,131

2,172,449,002
980,361,471
(1,013,323,479)

1,910,139,220
53,296

2,369,899,142
426,414

59,711,418,549
1,666,866

73,554,970,571
13,233,762

(40,430,073)

(5,345,236)

(1,264,479,012)

(165,889,311)

57,322,804
(19,881,711)

3,249,252
22,922,113

1,792,811,085
(621,814,526)

100,840,481
711,387,466

(7,208,509)
(110,011,352)

(1,063,826)
(90,231,073)

(225,451,199)
(3,440,682,543)

(33,015,836)
(2,800,320,063)

(3,735,549)-

70,000,000
(5,020,084)

(116,831,934)-

2,172,449,002
(155,798,244)

27,214,483
1,813,462,609
53,296
8,685,034

(32,651,005)
2,332,185,697
426,414
25,862,231

851,152,131
56,687,789,417
1,666,866
271,630,568

(1,013,323,479)
72,384,534,349
13,233,762
802,633,981

(3,735,549)

(5,020,084)

(116,831,934)

(155,798,244)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,813,462,609

2,332,185,697

56,687,789,417

72,384,534,349

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

8,685,034

25,862,231

271,630,568

802,633,981

กํารายได
ไรกอนภาษี
เงินได
จากรายได
รอการรับรู
รายการปรั
บปรุง ดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการวั
คานเสื
คาสูจ
ญการที
สิ้นและค
าตัอ
ดงกั
จําน
หนาย
เงิ
ป่อ
นมราคา
ผลรับจากกิ
่เกี่ยวข
คาใชจายในการสํ
รวจตั
ประมาณการหนี
้สินาอื
่น ดจําหนาย
คาาใช
ยตัดจนาจากอั
ยอื่น ตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(กํ
ไร)จาขาดทุ
ขาดทุน้ยจากการตั
จําหนา้ยยสิ
ดอกเบี
รับสูงกวาดดอกเบี
จาน
ยทรัพย
รายได
ค
าใชจจาากรายได
ยอื่น ๆ รอการรับรู
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กระแสเงิ
นสดก
อนการเปลี
เงินปนผลรั
บจากกิ
จการที่ย่เนแปลงของเงิ
กี่ยวของกัน นทุนหมุนเวียน
การเปลี
่ยนแปลงของเงิ
ประมาณการหนี
้สินอื่นนทุนหมุนเวียน
ลู
ารคาและลู
กหนี
้อื่น
(กํกาหนี
ไร)้กขาดทุ
นจากอั
ตราแลกเปลี
่ยนเงินตราตางประเทศ
สิ
น
ค
า
คงเหลื
อ
ดอกเบี้ยรับสูงกวาดอกเบี้ยจาย
สิ
ทรัจพายยอื
ทางการเงิ
นหมุนเวียนอื่น
คน
าใช
่น ๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
กระแสเงิ
สินทรัพนยสดก
ไมหอมุนการเปลี
นเวียนอื่น่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี
นทุ้อนื่นหมุนเวียน
เจาหนี่ย้กนแปลงของเงิ
ารคาและเจาหนี
ลูกหนี
ารค
าและลู
หนี
้สิน้ก
หมุ
นเวี
ยนอื่นกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ ้สิน
ประมาณการหนี
สินทรั
ยห
ทมุ
างการเงิ
หนี
้สินพ
ไม
นเวียนอืน่นหมุนเวียนอื่น
ทรัพทยธิหไมุ
ยนอื่นจกรรมดําเนินงาน
เงิสินนสดสุ
ดนมเวี
าจากกิ
สิเงินนทรั
พยบไจากดอกเบี
มหมุนเวียนอื
สดรั
้ยเงิ่นนฝากธนาคาร
เจ
้การค
าและเจ
าหนี้อื่น
เงิานหนี
สดจ
ายภาษี
เงินได
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

15,108,67527,214,483

(40,430,073)
(693,139,853)
(19,881,711)
1,129,007,790
(110,011,352)

(1,063,826)
(207,477,753)
70,000,000
31,251,247

(5,345,236) (21,678,437,365)
(1,264,479,012) (16,086,742,696)
(165,889,311)
(518,342,197)
22,922,113
(621,814,526)
711,387,466
1,839,705,731 35,280,982,620 57,100,425,634
(90,231,073) (3,440,682,543) (2,800,320,063)

(693,139,853)

(518,342,197) (21,678,437,365) (16,086,742,696)

1,129,007,790

1,839,705,731

35,280,982,620

57,100,425,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริ
ษัทบปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)
สํ
าหรั
ปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.ย2563
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินสดจายลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายในการซื้อธุรกิจ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเชา
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเชา
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
กระแสเงิ
ธิใชไ่มปในกิ
สินทรัพยนไสดสุ
มมีตท
ัวตนเพิ
ขึ้น จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ
ทธิใช
ไปในกิด
จหาเงิ
กรรมลงทุ
น
สดจากกิ
จกรรมจั
น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
(100,000,000)
200,000,000
(100,000,000)
200,000,000
299,588,385
105,120,931
299,588,385
(489,413,928)
105,120,931
(489,413,928)
(157,965,757)
28,930,433
(157,965,757)
377,746
28,930,433
5,842,500
377,746
420,940,714
5,842,500
(295,478,913)
420,940,714
(22,084,324)
(295,478,913)
(4,142,213)
(22,084,324)

พ.ศ. 2562
(744,750,000)

หนวย: บาท
พ.ศ. 2562
หนวย: บาท

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(3,127,570,472) (23,113,305,629)

1,007,580,338
6,255,140,944 31,270,241,405
(744,750,000) (3,127,570,472) (23,113,305,629)
(36,530)
(1,133,712)
1,007,580,338
6,255,140,944 31,270,241,405
10,444,330
324,139,633
(36,530)
(1,133,712)
814,909,261
9,369,837,845 25,290,697,295
10,444,330
324,139,633
205,200,000
3,287,731,205
6,368,379,074
814,909,261
9,369,837,845 25,290,697,295
(1,195,617,478) (15,306,765,502) (37,105,971,377)
205,200,000
3,287,731,205
6,368,379,074
(71,398,811)
- (2,215,861,080)
(1,195,617,478) (15,306,765,502) (37,105,971,377)
(128,691,609) (4,940,490,366) (3,993,942,255)
(71,398,811)
- (2,215,861,080)
46,175,204
904,819,690
1,433,046,808
(128,691,609) (4,940,490,366) (3,993,942,255)
11,814,281
46,175,204
904,819,690
1,433,046,808
9,848,587
182,728,305
305,650,754
11,814,281
47,953,529 13,165,217,467
1,488,237,081
9,848,587
182,728,305
305,650,754
(264,756,583) (9,241,311,240) (8,216,716,749)
47,953,529 13,165,217,467
1,488,237,081
(19,469,000)
(690,702,802)
(604,220,145)
(264,756,583) (9,241,311,240) (8,216,716,749)
(282,608,762)
(129,550,645) (8,770,758,897)
(19,469,000)
(690,702,802)
(604,220,145)

(4,142,213)

(282,608,762)

(129,550,645)

(8,770,758,897)

-

259,580,550

-

8,056,078,675

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดจายชําระคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายชําระคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินสดจายดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดรับสุทธิสําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
กระแสเงิ
นสดสุ
เงินปนผลจ
าย ทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(22,250,801)
(21,388,375)
(22,250,801)
(21,388,375)
(9,443,622)
(9,443,622)
(671,000,170)
(724,082,968)
(671,000,170)

(258,825,547)
- (8,032,647,151)
259,580,550
8,056,078,675
(418,199,073)
- (12,978,802,274)
(258,825,547)
- (8,032,647,151)
(266,900)
(695,909,452)
(8,283,244)
(418,199,073)
- (12,978,802,274)
(32,294,311)
(668,936,491) (1,002,253,461)
(266,900)
(695,909,452)
(8,283,244)
(145,305,000)
- (4,509,538,603)
(32,294,311)
(668,936,491) (1,002,253,461)
(13,632,287)
(295,355,957)
(423,077,837)
(145,305,000)
- (4,509,538,603)
876,960
27,216,432
(13,632,287)
(295,355,957)
(423,077,837)
(697,760,493) (20,986,003,196) (21,654,986,972)
876,960
27,216,432
(1,305,826,101)
(22,646,205,096)
(40,526,294,435)
(697,760,493) (20,986,003,196) (21,654,986,972)

กระแสเงิ
นสดสุทธิใชไยปในกิ
เงินสดและรายการเที
บเทาจ
เงิกรรมจั
นสดเพิด่มหาเงิ
ขึ้นสุนทธิ

(724,082,968)
400,782,609

(1,305,826,101)
251,270,868 (22,646,205,096)
12,505,226,879 (40,526,294,435)
7,803,372,302

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงิ
าเงินสดสิ
ปรัน
บสดและรายการเที
ปรุงผลกระทบจากอัยตบเท
ราแลกเปลี
่ยน้นป

715,768,020
400,782,609
2,707,423
715,768,020
1,119,258,052
2,707,423

462,093,407
251,270,868
2,403,745
462,093,407
715,768,020
2,403,745

21,583,266,339
12,505,226,879
(469,265,522)
21,583,266,339
33,619,227,696
(469,265,522)

14,994,853,673
7,803,372,302
(1,214,959,636)
14,994,853,673
21,583,266,339
(1,214,959,636)

เงิ
นสดและรายการเที
รายการที
่ไมใชเงินสดยบเทาเงินสดสิ้นป

1,119,258,052

715,768,020

33,619,227,696

21,583,266,339

การซื้อสินทรัพยที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสิทธิการใช
การซื้อสินทรัพยที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด

61,499,068

35,521,871

1,923,426,700

1,102,420,752

47,374,993
61,499,068

35,521,871

1,481,686,302
1,923,426,700

1,102,420,752

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสิทธิการใช

47,374,993

-

1,481,686,302

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุุ
ระกอบงบการเงิิ
บริษัท ปตท.สํป
ารวจและผลิ
ตปโตรเลียม จํากันด (มหาชน)

ประกอบงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
บริษหมายเหตุ
ัท ปตท.สำ�รวจและผลิ
ตปิโตรเลียม จำน�รวมและงบการเงิ
กัด (มหาชน)
สำ�หรั
ปีสบ
ิ้นสุปดสวัิ้น
นทีสุ่ 31
2563 พ.ศ. 2563
สําบหรั
ดวัธันนทีวาคม
่ 31 พ.ศ.
ธันวาคม
1 ขอมูลทั่วไป
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเปนบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยมี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ 555/1 ศู น ย เ อนเนอร ยี่ ค อมเพล็ ก ซ
อาคาร เอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมบริษัท
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ และการลงทุน
ในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
2 เหตุการณสําคัญระหวางปที่รายงาน


จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อตนป พ.ศ. 2563 สงผลใหอุปสงคดานพลังงานและราคา
ของน้ํามันดิบลดลง อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2563 อุปสงคดานพลังงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 โดยมีปจจัยหลักจากการผอนคลายมาตรการปดเมืองในหลายประเทศ
สงผลใหบริษัทมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ราคาขายเฉลี่ยโดยรวมก็ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการลด
กําลังการผลิตของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันดิบและพันธมิตรมีขอตกลงลดกําลังการผลิต ถึงแมวาราคาขายกาซ
ธรรมชาติจะปรับตัวลดลงเนื่องจากการปรับราคายอนหลังตามสัญญา (lag time) นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคงมีสถานะ
ทางการเงิ น ที่ มั่ น คง และมี ส ภาพคล อ งอย า งเพี ย งพอด ว ยปริ ม าณเงิ น สดและเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น คงเหลื อ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 3,804.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (114,261.08 ลานบาท) กลุมบริษัทจึงยังสามารถ
รองรับความผันผวนของราคาน้ํามันที่เกิดขึ้นไดในปจจุบัน



เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทไดรับการอนุมัติสิทธิการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติในเมียนมา
และได ล งนามในหนั ง สื อ อนุ ญ าตใหเ ริ่ ม ดํ า เนิ น งาน (Notice to Proceed) กั บ กระทรวงไฟฟ า และพลั ง งานเมีย นมา
(Ministry of Electricity and Energy หรือ MOEE) โดยบริษัทคาดวาจะสามารถประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดทาย
(Final Investment Decision: FID) ของโครงการไดภายในป พ.ศ. 2565
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บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและขอกําหนดภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูบริหารของบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency) ของบริษัท
และไดนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี เนื่องจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดใหบริษัทตองนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในสกุลเงินบาท บริษัทจึงนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุล
เงินบาท
ในกรณี ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ทํ า สั ม ปทานหรื อ ร ว มลงทุ น ในสั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต กั บ ผู อื่ น เพื่ อ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม
กลุ ม บริ ษั ท ได บั น ทึ ก ส ว นได เ สี ย ตามสั ด ส ว นของค า ใช จ า ย สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ตามรายงานค า ใช จ า ย ซึ่ ง จั ด ทํ า โดย
ผูดําเนินการในสัมปทานหรือสัญญาแบงปนผลผลิต รายงานคาใชจายนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นและโดยคณะกรรมการ
ผูรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหกลุมบริษัทตองใชประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทไปถือปฏิบัติ
กลุมบริษัทเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือรายการที่มีความซับซอน และรายการเกี่ยวกับขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
4 การจัดประเภทรายการใหม
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลตอการจัดทํางบการเงินที่มีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไดมีการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใหการแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว รวมถึงไดมีการจัดประเภท
รายการของงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม โดยกลุมบริษัทไดอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5
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บริษ
ัท ปตท.สํานรวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
ตามที่ การจัดประเภท
ตามที่
ตามที่ การจัดประเภท
ตามที่
รายงานไวเดิม
รายการใหม จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม
รายการใหม จัดประเภทใหม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

213.70
534.84
258.93
121.50
32.10
298.24
60.70
7.23
95.47
-

(213.70)
983.20
(534.84)
(258.93)
(121.50)
298.24
(298.24)
213.70
(60.70)
(7.23)
(95.47)
95.47

983.20
330.34
213.70
95.47

6,444.00
16,127.48
7,807.65
3,663.73
967.79
8,993.17
1,830.47
218.11
2,878.86
-

(6,444.00)
29,647.44
(16,127.48)
(7,807.65)
(3,663.73)
8,993.17
(8,993.17)
6,444.00
(1,830.47)
(218.11)
(2,878.86)
2,878.86

29,647.44
9,960.96
6,444.00
2,878.86

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

0.52
0.35
17.87
11.30
142.15
-

(0.52)
(0.35)
0.87
(17.87)
(11.30)
(142.15)
171.32

0.87
171.32

15.81
10.41
538.89
340.81
4,286.16
-

(15.81)
(10.41)
26.22
(538.89)
(340.81)
(4,286.16)
5,165.86

26.22
5,165.86

107.06
12.44

888.93
(107.06)
(12.44)

888.93
-

3,228.42
375.12

26,804.65
(3,228.42)
(375.12)

26,804.65
-

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนีส้ ินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย

18.28

(18.28)

-

551.26

(551.26)

-

749.65
19.78

18.28
(749.65)
(19.78)

18.28
-

22,604.82
596.29

551.26
(22,604.82)
(596.29)

551.26
-

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

718.67
5.04
118.80
-

(125.41)
125.41
(5.04)
(118.80)
123.84

593.26
125.41
123.84

21,670.91
151.84
3,582.33
-

(3,781.71)
3,781.71
(151.84)
(3,582.33)
3,734.17

17,889.20
3,781.71
3,734.17
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการรวมทุน
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
ตามที่ การจัดประเภท
ตามที่
ตามที่ การจัดประเภท
ตามที่
รายงานไวเดิม
รายการใหม จัดประเภทใหม รายงานไวเดิม
รายการใหม จัดประเภทใหม

0.21
353.32
1.19
72.76
5.33
98.73
7.85
280.98
63.54
-

(0.21)
716.09
(353.32)
(1.19)
(72.76)
98.73
(98.73)
0.21
(7.85)
(280.98)
(63.54)
63.54

716.09
104.06
0.21
63.54

6.34
10,653.92
35.75
2,193.95
160.72
2,977.04
236.57
8,472.78
1,916.04
-

(6.34)
21,592.97
(10,653.92)
(35.75)
(2,193.95)
2,977.04
(2,977.04)
6.34
(236.57)
(8,472.78)
(1,916.04)
1,916.04

21,592.97
3,137.76
6.34
1,916.04

0.05
11.30
11.68
-

(0.05)
0.05
(11.30)
(11.68)
22.98

0.05
22.98

1.44
340.81
352.03
-

(1.44)
1.44
(340.81)
(352.03)
692.84

1.44
692.84

23.48
1.15

313.51
(23.48)
(1.15)

313.51
-

707.85
34.54

9,453.54
(707.85)
(34.54)

9,453.54
-

0.30

(0.30)

-

9.00

(9.00)

-

285.82
3.06

0.30
(285.82)
(3.06)

0.30
-

8,618.75
92.40

9.00
(8,618.75)
(92.40)

9.00
-

0.76
3.05
25.28
-

(0.76)
0.76
(3.05)
(25.28)
28.33

0.76
28.33

22.98
91.81
762.35
-

(22.98)
22.98
(91.81)
(762.35)
854.16

22.98
854.16

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
รายไดรอการรับรู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง
5.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่ถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวของและมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท
ก)

เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินไดกําหนดหลักการใหมในการจัด
ประเภทและการวัดมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน ใหแนวทางปฏิบัติสําหรับการตัดรายการสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงิน และใหทางเลือกกลุมกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีปองกันความเสี่ยงเพื่ อ ลด
ผลกระทบจากความแตกตางในหลักการรับรูรายการระหวางรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงและเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยง (Accounting mismatch) และใหแนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือ
ทางการเงินที่ออกโดยกิจการวาเปนหนี้สินหรือทุน และกําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวของในรายละเอียด
หลักการใหมในการจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินนั้น กิจการตองพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจ
สําหรับการถือสินทรัพยทางการเงิน และ ข) ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาวาเขาเงื่อนไขของการเปน
เงินตนและดอกเบี้ย (Solely Payments of Principal and Interest: SPPI) หรือไม ซึ่งการจัดประเภทนั้นจะมี
ผลตอการวัดมูลคาของรายการสิน ทรัพยทางการเงินดวย หลักการใหมยังรวมถึงการพิจารณาคา เผื่ อผล
ขาดทุนการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งกิจการจะตองพิจารณารับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก
ณ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ ม บริ ษั ท นํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ
ทางการเงินมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีการใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น ผลกระทบจากการนํากลุมมาตรฐานเรื่อง
เครื่องมือทางการเงินมาใชจึงมีผลกระทบเฉพาะเรื่องการจัดประเภทหนี้สินทางการเงินและสวนของเจาของ
การจัดประเภทและวัดมูลคาของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น) และ
35
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การจัดประเภทและการวัดมูลคา โดยรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา สงผลใหกลุมบริษัทในฐานะผูเชาตองรับรูสัญญาเชา
เกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงินโดยไมตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน
อีกตอไป กลุมบริษัทตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา เวนแตเปนสัญญาเชาระยะสั้นและ
สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเชาฉบับใหม
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติ
ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6

5.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุมบริษัทยังไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ
กอนวันที่มีผลบังคับใช
ก)

การปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหมและ
แนวปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้
 การวัดมูลคา ซึ่งรวมถึงปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกเกณฑการวัดมูลคา
 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดและคาใชจายในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
 เรื่องกิจการที่เ สนอรายงานอาจเป น กิจ การเดีย วหรือ ส ว นของกิ จ การหรือ ประกอบด วยกิจ การมากกว า
1 แหง ซึ่งไมจําเปนตองเปนกิจการตามกฎหมาย และ
 การตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
กรอบแนวคิ ด ได ป รั บ ปรุ ง คํ า นิ ย ามของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น และเกณฑ ใ นการรวมสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น
ในงบการเงิน รวมทั้งไดอธิบายใหชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไมแนนอนของการวัดมูลคาในการรายงาน
ทางการเงิน

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ไดใหคํานิยามของ “ธุรกิจ”
ใหม ซึ่งกําหนดใหการไดมาซึ่งธุรกิจตองรวมถึงขอมูลปจจัยนําเขาและกระบวนการที่สําคัญเปนอยางนอยซึ่ง
เมื่อนํามารวมกันมีสวนอยางมีนัยสําคัญทําใหเกิดความสามารถในการสรางผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคํานิยาม
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ของ “ผลผลิต” โดยใหความสนใจในตัวของสินคาและบริการที่ใหกับลูกคา และตัดเรื่องการอางอิงความสามารถ
ในการลดตนทุนออกไป
ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนขอกําหนด
การบัญชีปองกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนที่เกิดจาก
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง เชน อัตราดอกเบี้ยอางอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกูยืม (Interbank offer
rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของการ
ปองกันความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความไมแนนอนใด ๆ นั้น

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยาม
ของ “ความมีสาระสําคัญ” โดยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกตไดชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

6 ผลกระทบตองบการเงินจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก
กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)
และสัญญาเชา (TFRS 16) มาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยกลุมบริษัทรับรูผลกระทบสะสมจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวเปนรายการยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไมไดทําการ
ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถกระทําได
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว ทั้งนี้กลุมบริษัทไดทําการปรับปรุงรายการตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมในยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน
การปรับปรุงรายการแตละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใชกลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16) มีดังนี้
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42บริษัท บริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโตรเลีี
จำำ�กััด ย
(มหาชน)
ารวจและผลิ
ตปยโมตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 TAS 32 และ TFRS 9
ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 1 มกราคม
TFRS 16
พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง ตามที่ปรับปรุงใหม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

983.20

-

0.18

983.38

227.63
10,661.98
131.97
171.32

22.71
-

(122.43)
495.58
(4.85)
(6.71)

250.34
10,539.55
495.58
127.12
164.61

18.28

-

83.32

101.60

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา

125.41

-

278.45

403.86

สวนของเจาของ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

(12.94)

22.71

-

9.77

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 TAS 32 และ TFRS 9
ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
TFRS 16
พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง ตามที่ปรับปรุงใหม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

29,647.44

-

5.54

29,652.98

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

6,863.84
321,501.44
3,979.61
5,165.86

684.78
-

(3,691.76)
14,943.68
(146.41)
(202.29)

7,548.62
317,809.68
14,943.68
3,833.20
4,963.57
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บริปษระกอบงบการเงิ
ัท ปตท.สํานรวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 TAS 32 และ TFRS 9
ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
TFRS 16
พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง ตามที่ปรับปรุงใหม

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา
สวนของเจาของ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

551.26

-

2,512.29

3,063.55

3,781.72

-

8,396.47

12,178.19

(22,794.18)

684.78

-

(22,109.40)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 TAS 32 และ TFRS 9
ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 1 มกราคม
TFRS 16
พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง ตามที่ปรับปรุงใหม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

716.09

-

0.18

716.27

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

3,305.87
22.98

-

(0.97)
31.42
(0.62)

3,304.90
31.42
22.36

หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

0.30

-

17.06

17.36

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา

0.76

-

12.95

13.71

หนี้สินและสวนของเจาของ
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44บริษัท บริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโตรเลีี
จำำ�กััด (มหาชน)
ารวจและผลิ
ตปยโมตรเลี
ยม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 TAS 32 และ TFRS 9
ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
TFRS 16
พ.ศ. 2563
รายการปรับปรุง ตามที่ปรับปรุงใหม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

21,592.97

-

5.54

21,598.51

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

99,685.10
692.84

-

(29.28)
947.37
(18.55)

99,655.82
947.37
674.29

9.00

-

514.53

523.53

22.97

-

390.55

413.52

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา

6.1

ผลกระทบจากกลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)
กลุมบริษัท ไดนํ า กลุม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ย วกับ เครื่อ งมือ ทางการเงิ นที่น อกเหนื อ จากนโยบาย
การบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ตามที่ ไ ด เ ป ด เผยไว ใ นงบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2562 มาถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช วิ ธี รั บ รู ผ ลกระทบสะสมจากการปรั บ ใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด (modified retrospective)
การนํ า กลุ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาถื อ ปฏิ บั ติ มี ผ ลกระทบ
ตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุมบริษัทที่เปนสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้

40

หมายเหตุ
บริประกอบงบการเงิ
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การจัดประเภทหนี้สนิ ทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนในงบการเงินรวมจํานวน 187.43 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (6,018.03 ลานบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 156.57 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
(4,981.99 ลานบาท) ซึ่งปจจุบันไดแสดงอยูในสวนของเจาของ เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาวาหุนกูดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนดังกลาว มีลักษณะการชําระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผูออกหุนกูใชสิทธิ
ไถถอนหุนกูกอนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว รวมทั้งสามารถเลื่อนการชําระผลตอบแทนไดตามดุลยพินิจของผูออก
หุนกูโดยไมจํากัดจํานวนครั้งตามดุลยพินิจของผูออกหุนกูแตเพียงผูเดียว โดยผลตอบแทนที่คางชําระดังกลาวจะถูก
สะสมไวโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือ
ทางการเงินมีผลบังคับใชในระหวางงวด สงผลใหกลุมบริษัทจะตองแสดงรายการดังกลาวเปนหนี้สินทางการเงิน เนื่องจาก
ตาม “ขอกําหนดสิทธิวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู” มีเงื่อนไขวาหากผูออกหุนกูถูกคําสั่งศาลให
ฟนฟูกิจการ อาจสามารถตีความไดวาผูถือหุนกูมีสิทธิไดรับชําระภาระผูกพันกอนการชําระบัญชี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี
ฯไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 95/2562 เพื่อเปนการผอนผันการจัดประเภทหุนกูที่มีลักษณะคลายทุนที่ออกและ
ได รั บ ชํ า ระกอ นวัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ให ส ามารถยั ง คงเป นส ว นหนึ่ ง ของส ว นของเจา ของได จ นถึ งวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หรือเมื่อกลุมบริษัทไดทําการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการเปนสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืน่ )
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงดวยวิธีราคาทุนจํานวน 0.35 ลานดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า (10.41 ล า นบาท) และเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ แ สดงด ว ยวิ ธี ร าคาทุ น ผ า นเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษั ท ร ว มจํ า นวน 149.03 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า (4,493.70 ล า นบาท) ซึ่ ง แสดงรวมอยู ใ นสิ น ทรั พ ย
ทางการเงิ น ไม ห มุ น เวี ย นอื่ น และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว ม ตามลํ า ดั บ โดยเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ดั ง กล า วถู ก
วัดมูลคาตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม สงผลให
ณ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ร ายการปรั บ ปรุ ง มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมจํ า นวน 22.71 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (684.78 ลานบาท) ในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
ทั้งนี้เงินลงทุนดังกลาวใชเทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
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46บริษัท ปตท.สํ
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโต
ตรเลีี
ม จำำ�กััดย(มหาชน)
ารวจและผลิ
ปโยตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การจัดประเภทและการวัดมูลคา
ณ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วั น ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ค รั้ ง แรก) ผู บ ริ ห ารของกลุ ม บริ ษั ท ได ป ระเมิ น โมเดลธุ ร กิ จ ที่ ใ ช
จัดการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัท และจัดประเภทรายการสินทรัพย และหนี้สินทางการเงิน
ดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคา
การจัดประเภทและ มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
ตาม TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9 ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ราคาทุนตัดจําหนาย
ถือจนครบกําหนด
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการที่เกีย่ วของกัน ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
มูลคายุติธรรมผาน มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
ปองกันความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
เผื่อขาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาทุนหักคาเผื่อ มูลคายุติธรรมผาน
การดอยคา
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สิน
มูลคายุติธรรมผาน มูลคายุติธรรมผาน
ผลประโยชนพนักงานจาก
กําไรหรือขาดทุน
กําไรหรือขาดทุน
การดําเนินงานรวมกัน
- อื่น ๆ
ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

2,822.90
200.00
983.20

2,822.90
200.00
983.20

12.34

12.34

213.70
40.19

213.70
40.19

86.06

86.06

83.68

83.68

0.52

0.52

0.35

0.35

44.88
60.11

44.88
60.11
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคา
การจัดประเภทและ
ตาม TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคต
จากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อ
สัดสวนการถือหุนในการรวมคา
- อื่น ๆ

มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

888.93

888.93

15.21
66.03

15.21
66.03

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย

2,704.75
593.26

2,704.75
593.26

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

7.10

7.10

51.86
0.30

51.86
0.30
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48บริษัท ปตท.สํ
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโต
ตรเลีี
ม จำำ�กััดย(มหาชน)
ารวจและผลิ
ปโยตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคา
การจัดประเภทและ มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
ตาม TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9 ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ราคาทุนตัดจําหนาย
ถือจนครบกําหนด
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
เผื่อขาย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานจากการ
ดําเนินงานรวมกัน
- อื่น ๆ

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

85,121.64
6,030.80
29,647.44

85,121.64
6,030.80
29,647.44

372.16

372.16

6,444.00
1,211.75

6,444.00
1,211.75

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง

2,594.92

2,594.92

2,523.21

2,523.21

15.81

15.81

10.41

10.41

1,353.50
1,812.43

1,353.50
1,812.43

ราคาทุนหักคาเผื่อ
การดอยคา

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน

ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคา
การจัดประเภทและ มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
ตาม TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9 ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคต
จากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อ
สัดสวนการถือหุนในการรวมคา
- อื่น ๆ

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

26,804.65

26,804.65

458.76
1,991.13

458.76
1,991.13

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย

81,558.91
17,889.20

81,558.91
17,889.20

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

213.94

213.94

1,563.84
8.93

1,563.84
8.93
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50บริษัท ปตท.สํ
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโต
ตรเลีี
ม จำำ�กััดย(มหาชน)
ารวจและผลิ
ปโยตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคาตาม
การจัดประเภทและ มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9 ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ราคาทุนตัดจําหนาย
ถือจนครบกําหนด
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
เงินใหกยู ืมระยะยาวแกกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน ราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
ราคาทุนหักคาเผื่อ
การดอยคา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ราคาทุนตัดจําหนาย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาทุนตัดจําหนาย

715.77
200.00
716.09
362.00

715.77
200.00
716.09
362.00

0.25

0.25

0.21
37.04

0.21
37.04

6,410.31

6,410.31

64.10

64.10

0.05
4.98

0.05
4.98

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

313.51

313.51

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

12.03
3.10

12.03
3.10

หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียน
หุนกู

ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย

377.76

377.76
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
การจัดประเภทและ
การวัดมูลคา
การจัดประเภทและ มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
ตาม TAS 105 การวัดมูลคาตาม TFRS 9 ตาม TAS 105
ตาม TFRS 9
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

ราคาทุนตัดจําหนาย
ถือจนครบกําหนด
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
ราคาทุนหักคาเผื่อ
การดอยคา
ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
- อนุพันธปองกัน
ปองกันความเสี่ยง
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาทุนตัดจําหนาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียน
หุนกู

ราคาทุนตัดจําหนาย

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน

21,583.27
6,030.80
21,592.97
10,915.76

21,583.27
6,030.80
21,592.97
10,915.76

7.63

7.63

6.34
1,116.78

6.34
1,116.78

193,296.37

193,296.37

1,932.75

1,932.75

1.44
150.07

1.44
150.07

ราคาทุนตัดจําหนาย
มูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหนาย

9,453.54

9,453.54

362.65
93.36

362.65
93.36

ราคาทุนตัดจําหนาย

11,391.04

11,391.04

47

52

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.2

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเชา (TFRS 16)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชา
ที่ไ ดเ คยถูก จัดประเภทเปนสัญญาเชา ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเชา
ด ว ยมู ล ค า ป จ จุบั น ของหนี้ สิ น ที่ ยั ง ไม ไ ด จา ยชํา ระ คิ ด ลดด ว ยอั ต รากู ยื ม ส ว นเพิ่ ม ซึ่ ง อั ต รากู ยื ม ส ว นเพิ่ ม ถั ว เฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่กลุมบริษัทและบริษัทนํามาใชในการคิดลดดังกลาว คือ รอยละ 3.10 และ 2.79 ตอป ตามลําดับ
สําหรับสัญญาเชาที่เดิมกลุมบริษัทไดรับรูเปนสัญญาเชาการเงินนั้น จะรับรูดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย ตาม
สัญญาเชาการเงินและหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเปนสินทรัพย
สิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดเริ่มนําขอกําหนดของการรับรูรายการภายใต TFRS 16
มาถือปฏิบัติกับรายการดังกลาวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก
รายการกระทบยอดของหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไดเปดเผยไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม
ของผูเชา ณ วันที่นํามาถือปฏิบัตเิ ปนครั้งแรก
(หัก): สัญญาเชาระยะสัน้ ที่รับรูเ ปนคาใชจายตามวิธี
เสนตรง
บวก: ผลกระทบจากสัญญาเชาของการดําเนินงาน
รวมกัน
บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการตอสัญญา
และการยกเลิกสัญญาเชา
บวก: อื่น ๆ
หนี้สินตามสัญญาเชาที่รับรูเพิ่มเติมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บวก: หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ไดรับรู ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สินตามสัญญาเชา สวนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา สวนที่ไมหมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท

หนวย:
ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย:
ลานบาท

161.79

4,877.76

11.64

350.57

(9.20)

(277.57)

(1.83)

(55.17)

(9.63)

(290.50)

(1.60)

(48.31)

57.51

1,734.09

-

-

146.51
14.79

4,417.71
447.28

0.21
21.58

6.33
651.66

361.77

10,908.77

30.00

905.08

143.69
505.46

4,332.97
15,241.74

1.06
31.06

31.98
937.06

101.60
403.86

3,063.55
12,178.19

17.36
13.70

523.53
413.53
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สินทรัพยสิทธิการใชรับรูเปนการเชาสินทรัพยดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยสิทธิการใช

467.97
14.81
482.78

466.86
28.72
495.58

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

14,056.51
444.72
14,501.23

14,077.53
866.15
14,943.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยสิทธิการใช

39.99
12.42
52.41

5.94
25.48
31.42

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

1,201.32
372.99
1,574.31

179.13
768.24
947.37

วิธีผอนปรนในทางปฏิบัติที่กลุมบริษัทเลือกใช
ในการนํ า TFRS 16 มาถื อ ปฏิ บั ติ เ ป น ครั้ ง แรก กลุ ม บริ ษั ท เลื อ กที่ จ ะไม พิ จ ารณาใหม ว า สั ญ ญาที่ ก ลุ ม บริ ษั ท
มี อยูกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เขาเงื่อนไขของสัญญาเชาตาม TFRS 16 หรือไม โดยจะยึดตามการพิจารณา
ของมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ เดิ ม คื อ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่ อ ง
การประเมิ น ว า ข อ ตกลงประกอบด ว ยสั ญ ญาเช า หรื อ ไม และไม พิ จ ารณาว า สั ญ ญาเช า เป น สั ญ ญาที่ ส ร า งภาระ
หรื อ ไม และถื อ ว า สั ญ ญาเช า ที่ มี อ ายุ สั ญ ญาเช า คงเหลื อ น อ ยกว า 12 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เปนสัญญาเชาระยะสั้น

49

54

รายงานทางการเงิิน 2563

บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7 นโยบายบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้
7.1

การบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นรวม
ก)

บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุม กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมเมื่อกลุมบริษัทรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และสามารถใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุน
เพื่ อ ให ไ ด ผ ลตอบแทนผั น แปร กลุ ม บริ ษั ท รวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยไว ใ นงบการเงิ น รวมตั้ ง แต วันที่
กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
รายชื่อของบริษัทยอยแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18

ข)

บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุม
รวม เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
รายชื่อของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18

ค)

การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา โดยขึ้นอยูกับสิทธิ
และภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสรางรูปแบบทางกฎหมายของการรวมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
การรวมการงานจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพัน
ในหนี้สินที่เกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น โดยรับรูสิทธิโดยตรงในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของ
การดําเนินงานรวมกัน และแบงสวนสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายที่รวมกันถือครองหรือกอขึ้น ซึ่ง
รายการดังกลาวจะแสดงรวมกับรายการแตละบรรทัดในงบการเงิน
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การรวมคา
การรวมการงานจัดประเภทเปนการรวมคาเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานนั้น
เงินลงทุนในการรวมคารับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการรวมคาบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
รายชื่อของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
ง)

การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยเงินที่จายซื้อรวมกับตนทุนทางตรงของ
เงินลงทุน
กลุมบริษัทจะรับรูมูลคาภายหลังวันที่ไดมาของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาดวยสวนแบงกําไรหรือ
ขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยูในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคานั้นซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวอื่น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบง
ขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันหรือไดจายเงิน
เพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริษัทรวมหรือการรวมคา

จ)

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือครองกิจการ
ในกรณีที่กลุมบริษัทยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมเชนเดียวกันกับรายการกับผูเปนเจาของของกลุมบริษัท ผลตางระหวางราคาจายซื้อหรือราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนในบริษัทยอยกับราคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นตามสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรูในสวนของเจาของ
ถาสัดสวนการถือครองในบริษัทรวมและการรวมคาลดลง แตกลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือ
ยังคงมีการควบคุมรวม กําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะสวนที่ลดลงจะถูก
โอนไปยังกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดสวนการถือครองในบริษัทรวมและการรวมคาจะถูก
รับรูในงบกําไรขาดทุน
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม การควบคุมรวม หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนที่เหลืออยูจะถูกวัดมูลคาใหมดวยมูลคายุติธรรม สวนตางที่เกิดขึ้นจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเปนมูลคาเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหมตาม
สัดสวนการถือครองที่เหลืออยูเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน
ฉ)

รายการระหวางกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางกันในกลุมบริษัทจะถูกตัดออก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ในรายการระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมและการรวมคาจะถูกตัดออกตามสัดสวนที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสีย
ในบริษัทรวมและการรวมคา ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในรายการระหวางกลุมบริษัทจะถูกตัดออกเชนเดียวกัน
ยกเวนรายการนั้นจะมีหลักฐานวาเกิดจากการดอยคาของสินทรัพยที่โอน

7.2

การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสําหรับการรวมธุรกิจที่ไมใชการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่
โอนใหสําหรับการซื้อธุรกิจประกอบดวย
 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป
 หนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม
 สวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมบริษัท
สินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลรวมของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหและมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อและมูลคายุติธรรม
ของสว นไดเสียในผู ไ ด รั บการลงทุนซึ่ ง ถือ อยูกอ นการรวมธุ รกิ จ (ในกรณีที่เป นการรวมธุรกิ จ จากการทยอยซื้ อ )
ในจํานวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมาตองรับรูเปนคาความนิยม แตหากนอยกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายและ/หรือไดรับที่รับรูไวเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของจะไมมีการวัดมูลคาใหม
การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
กลุมบริษัทรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามา
รวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลคาที่แสดงอยูในงบการเงินรวมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
ที่ตองจัดทํางบการเงินรวม โดยกลุมบริษัทตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวด
ในงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแตวันที่กิจการดังกลาวอยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
กลุมบริษัท (หากเกิดขึ้นหลังจากวันตนงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหไป หนี้สินที่เกิดขึ้น
หรือรับมา และตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม
สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคาตามบัญชีของ
กิจการที่ถูกนํามารวมแสดงเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในสวนของ
เจาของ โดยกลุมบริษัทจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
7.3

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจหลักที่แตละบริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาซึ่งถูกกําหนดเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
ของกลุมบริษัทและบริษัท
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ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป นสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเป นสกุลเงิ นที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่เกิดรายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นป ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู รายการกําไรหรื อรายการขาดทุ นของรายการที่ ไม เปนตั วเงิ นไวในกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในทาง
ตรงข า ม การรั บ รู ร ายการกํ า ไรหรื อ รายการขาดทุ น ของรายการที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ไว ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย

ค)

กลุมบริษัท
กลุมบริษัทใชวิธีการดังตอไปนี้ในการแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมบริษัท (ที่มิใช
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนอ
งบการเงิน
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการรายงานงบการเงิ น ตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กลุมบริษัทจึงจําเปนตองนําเสนองบการเงินที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
เปนสกุลเงินบาท โดยแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดด วยอั ตรา
ถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว ณ วันสิ้นงวด และ
แปลงคารายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ระหวางงวด ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคารายการดังกลาวรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

7.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลอง
ในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
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7.5

59

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การคาแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระซึ่งเกิดจากการขายสินคาและใหบริการตามปกติของธุรกิจ
กลุมบริษัทรับรูลูกหนี้การคาเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับชําระ ยกเวน
ในกรณีที่เปนรายการที่มีองคประกอบดานการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะรับรูลูกหนี้ดวยมูลคาปจจุบันของ
สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย
ทั้งนี้ การพิจารณาการดอยคาของลูกหนี้การคาไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.8 ฉ)

7.6

สิ นค้าคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย

7.7

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการลาสมัยและเสื่อมคุณภาพ ราคาทุนของพัสดุคงเหลือคํานวณโดยวิธีตนทุน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

7.8

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก)

การจัดประเภท
ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ตาม
ลักษณะการวัดมูลคา โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยดังกลาว และ ข) ลักษณะ
กระแสเงินสดตามสัญญาวาเขาเงื่อนไขของการเปนเงินตนและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม ดังนี้
 รายการที่วัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) และ
 รายการที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย (Amortised cost)
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุมบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได) ที่จะจัดประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนตามลักษณะการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรูเริ่มแรกดวย ก) มูลคา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVPL) หรือ ข) มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเวน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไวเพื่อคาจะวัดมูลคาดวย FVPL เทานั้น
ข)

การรับรูรายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือไดมาหรือขายสินทรัพยทางการเงินโดยปกติ กลุมบริษัทจะรับรูรายการ ณ วันที่ทํารายการคา
ซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทเขาทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพยนั้น โดยกลุมบริษัทจะตัดรายการสินทรัพยทางการ
เงินออกเมื่อสิทธิในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยนั้นสิ้นสุดลงหรือไดถูกโอนไปและกลุมบริษัทไดโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการเปนเจาของสินทรัพยออกไป

ค)

การวัดมูลคา
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมบวกหรือหัก
ตนทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา
ดวย FVPL กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
กลุมบริษัทจะพิจารณาสินทรัพยทางการเงินซึ่งมีอนุพันธแฝง (Embedded derivatives) ในภาพรวมวาลักษณะ
กระแสเงินสดตามสัญญาวาเขาเงื่อนไขของการเปนเงินตนและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม

ง)

ตราสารหนี้
การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยูกับโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุมบริษัทในการจัดการ
สินทรั พยทางการเงิ น และลักษณะของกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาของสิ น ทรั พย ท างการเงิน การวัดมูลค า
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้


ราคาทุนตัดจําหนาย - สินทรัพยทางการเงินที่กลุมบริษัทถือไวเพื่อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ง
ประกอบดวยเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น จะวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย และรับรูรายไดดอกเบี้ยจาก
สินทรัพยทางการเงินดังกลาวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและแสดงรวมอยูในรายไดดอกเบี้ย กําไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการและกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรูกําไรหรือขาดทุน
ในรายการรายไดอื่น ๆ หรือคาใชจายอื่น ๆ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตามลําดับ รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน



มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพยทางการเงินที่กลุมบริษัทถือไวเพื่อ ก)
รับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา และ ข) เพื่อขายสินทรัพยทางการเงิน จะวัดมูลคาดวย FVOCI และ
รับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสินทรัพยทางการเงินผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน 1) รายการ
ขาดทุน/กําไรจากการดอยคา 2) รายไดดอกเบี้ยที่คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และ 3) กําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อกลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
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ดังกลาว กําไรหรือขาดทุนที่รับรูสะสมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหมเขากําไรหรือ
ขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายไดดอกเบี้ยจะแสดงในสวนของรายไดดอกเบี้ย รายการ
ขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน


มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) – กลุมบริษัทจะวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินอื่นที่ไมเขา
เงื่อนไขการวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือ FVOCI ขางตน ดวย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที่เกิด
จากการวัดมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนและจะแสดงรวมอยูในกําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือ
ทางการเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

กลุ ม บริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหมก็ ตอเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจ
(Business model) ในการบริหารสินทรัพยเทานั้น
จ)

ตราสารทุน
กลุมบริษัทวัดมูลคาตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีที่กลุมบริษัทเลือกรับรูกําไร/ขาดทุนจากมูลคา
ยุติธรรมในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น (FVOCI) กลุมบริษัทจะไมโอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนที่รั บรูส ะสม
ดังกลาวไปยังกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวออกไป ทั้งนี้ เงินปนผล
จากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอื่น ๆ เมื่อกลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผลนั้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวย FVPL จะแสดงรวมอยูในกําไร
จากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
ผลขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจะแสดงรวมอยูในการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

ฉ)

การดอยคา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทใชวิธีอยางงาย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู
การดอยคาของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ตามประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย
ดังกลาวตั้งแตวันที่กลุมบริษัทเริ่มรับรูลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น กลุมบริษัทมีการจัดกลุมลูกหนี้ตามความเสี่ยงดาน
เครดิตที่มีลักษณะรวมกันและตามระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ประมาณการอัตราผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชําระเงิน และประสบการณผลขาดทุนดานเครดิตที่เกิดขึ้นในอดีต
ทั้งนี้ อัตราผลขาดทุนดานเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึงขอมูลที่เปนปจจุบันและการคาดการณ
ลวงหนาเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลตอความสามารถในการจายชําระของลูกคา
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สําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และสินทรัพยทางการเงินอื่นที่วัดมูลคาดวยราคาทุน
ตัดจําหนาย และ FVOCI กลุมบริษัทใชวิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลคาผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน
หรือตลอดอายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาตั้งแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว
กลุมบริษัทประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินดังกลาวทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน วามี
การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการ
ผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสั ญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรูรายการ
เริ่มแรก
กลุมบริษัทพิจารณาและรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณในอนาคต
มาประกอบกับประสบการณในอดีต โดยผลขาดทุนดานเครดิตที่รับรูเกิดจากประมาณการความนาจะเปนของ
ผลขาดทุนดานเครดิตถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับทั้งหมด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับ หมายถึงผลตางระหวางกระแสเงินสดตามสัญญา
ทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับ คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเมื่อแรกเริ่มของ
สัญญา
กลุมบริษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยสะทอนถึงปจจัยตอไปนี้
 จํานวนเงินที่คาดวาจะไมไดรับถวงน้ําหนักตามประมาณการความนาจะเปน
 มูลคาเงินตามเวลา
 ขอมูลสนับสนุน และความสมเหตุส มผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณในอดีต สภาพการณใ น
ปจจุบัน และการคาดการณไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยูใน
รายการคาใชจายในการบริหาร
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กลุมบริษัทจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 4 ประเภท ไดแก (1) สินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย
การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดประสงคในการไดมาซึ่งสินทรัพยทางการเงินนั้น ๆ
สินทรัพยทางการเงินจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม โดยในกรณีของสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะแสดงสุทธิดวยตนทุนในการทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออก
สินทรัพยทางการเงิน ทั้งนี้ การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินนั้น สินทรัพยทางการเงินประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด เริ่มตนรับรู
รายการดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํารายการ และรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา โดยมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดมา และกลุมบริษัทตั้งใจจะ
ถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนระยะสั้นวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง หักดวยคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยกลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงิน
ลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง โดยกลุมบริษัทจะบันทึกแยกแสดงตราสารอนุพันธแฝงออกจาก
ตราสารการเงินหลัก เมื่อเขาเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม บริ ษัทสามารถเลือกแสดง
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธแฝงนั้นเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ที่การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานงบกําไรขาดทุน หากอนุพันธแฝงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกระแส
เงินสดตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
เงินลงทุนเพื่อคารับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการและวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน โดยรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาจะถูกรับรูใน
งบกําไรขาดทุน
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เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ โดยวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาปด
ณ วันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงานจากแหลงอางอิงของเงินลงทุน โดยรายการกําไรและขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของมูลคา
เงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุน
จากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
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 ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดอยูในความตองการของตลาด นอกเหนือจากเงินลงทุน
ในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกันเปนเงินลงทุนทั่วไป โดยจะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินในหัวขอเงินลงทุนระยะยาวอื่นดวยราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา และกลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคา
เมื่อ มี ข อบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสู งกวา มูลคาที่ คาดวา
จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนทันที
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทประเมินขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินหรือกลุมของสินทรัพยทางการเงินวามีการดอยคา
หรือไม ณ วันสิ้นงวดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้น จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคา
จะคํานวณจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไรหรือขาดทุน
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กลุมสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อมูลคาตาม
บัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย และการขายนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก สินทรัพย
ไม ห มุ นเวียน (หรือกลุม สินทรัพ ยที่จ ะจํ า หนา ย) นั้น จะวัดมู ลคา ด วยจํา นวนที่ต่ํา กวา ระหวา งมู ลคา ตามบัญ ชี กั บ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการปรับลดมูลคาในครั้งแรกหรือครั้งตอๆ ไปของสินทรัพย (หรือ
กลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) เพื่อใหเทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กําไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยจะรับรูไดไมเกินผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรู
กลุมบริษัทจะไมคิดคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ที่ถือไว
เพื่อขาย

7.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
ก) สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
กลุ ม 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
ตนทุนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
 ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวยตนทุนทั้งหมดเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมหรือตนทุน
ในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
 ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุม สํารวจจะถูก บันทึก เป นสินทรัพย ที่เกิดจากการสํา รวจและ
ประเมินคาและจะเปลี่ยนเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสํารอง
ที่ พิ สู จ น แ ล ว เมื่ อ มี ก ารสํ า รวจพบปริ ม าณสํ า รองที่ เ พี ย งพอในเชิ ง พาณิ ช ย แ ต จ ะถู ก ตั ด จํ า หน า ยเป น
คาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอ
ในเชิงพาณิชย
 รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพื้นที่ในชวงการสํารวจบันทึก เปน
คาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 รายจ า ยเพื่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ในส ว นของสิ น ทรั พ ย ที่ พ บปริ ม าณสํ า รองที่ พิ สู จ น แ ล ว รวมถึ ง ต น ทุ น ของ
หลุมพัฒนาที่ไมประสบความสําเร็จจะถูกบันทึกไวเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
คาเสื่อมราคาและคาสูญสิ้น
 คาเสื่อมราคาของตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of
Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของตนทุนหลุม
สํารวจ การพัฒนา รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตยกเวนโครงการที่ยังไมสําเร็จคํานวณโดยวิธี
สัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) หรือปริมาณสํารองที่
พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุมบริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษัทและ
ขอมูลที่ไดรับจากผูรวมดําเนินงาน
 คาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยไมเกิน 20 ป
 ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ค า ตอบแทนการต อ ระยะเวลาการผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม คํ า นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตาม
ระยะเวลาของสัญญาซึ่งมีอายุไมเกิน 10 ป
ข) ทอขนสงกาซและอื่น ๆ
ตนทุนเริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมเกิน 30 ป
กลุมบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย เมื่อตนทุนนั้นคาดวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคต มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
คาซอมแซมบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
รายการกํ า ไรขาดทุ น จากการจํ า หน า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณโดยเปรี ย บเที ย บจากสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ
ที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
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7.11 สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอนรับรูดวยมูลคาปจจุบันเมื่อกลุมบริษัทจายชําระเขากองทุนที่จัดตั้งขึ้น
ตามขอกําหนดและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับการชดเชย เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชยจาก
กองทุนการรื้อถอนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการรื้อถอน กลุมบริษัทจะรับรูเงินที่ไดรับชดเชยกับสิทธิในการไดรับ
ชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน สวนตางระหวางเงินที่ไดรับและมูลคาคงเหลือของสิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุน
การรื้อถอนจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
กลุมบริษัทจะไมหักกลบสิทธิในการไดรับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอนกับประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณ
การผลิต ถาภายหลังการจายเงินสมทบกองทุนการรื้อถอนกลุมบริษัทยังคงมีภาระผูกพันในหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณ
การผลิตอยู กลุมบริษัทไมมีการควบคุม การควบคุมรวม หรือการมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอกองทุนการรื้อถอน
7.12 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ โดยเปนจํานวนที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหเมื่อเทียบกับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุได รวมทั้งหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสุทธิ ณ วันที่ไดมาของบริษัทยอย
การดําเนินงานรวมกัน บริษัทรวม หรือการรวมคา
คา ความนิยมที่เกิดจากการได มาซึ่งบริษัทยอย และการดําเนินงานรวมกันจะแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน สวนคาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคาจะรวมไวใน
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
คาความนิยมที่รับรูจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะถูกทดสอบการดอยคาทุกป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ
หรือสถานการณที่บงชี้วาคาความนิยมอาจจะดอยคา โดยจะถูกปนสวนไปยังหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
(Cash Generating Unit) ซึ่งหนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจาก
คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ และกลุมบริษัทแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยม
จะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
7.13 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตวั ตนคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตไมเกิน 10 ป
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การวิจัยและพัฒนา/ สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
รายจายเพื่อการวิจัยรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
รายจายที่เกิดจากโครงการพัฒนาจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกลุมบริษัทแสดงใหเห็นวาเปนไปตามขอกําหนดทุกขอดังนี้
 เมื่อกลุมบริษัทสามารถวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดทั้งทางดาน
เทคนิค ดานการเงิน ดานการคา และดานทรัพยากร
 เมื่อกลุมบริษัทมีความสามารถและความตั้งใจที่จะพัฒนาใหเสร็จสิ้นและนําสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นมาใชงาน
หรือขาย
ตนทุนการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนจะไมบันทึกเปนสินทรัพยในงวดถัดไป
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นประกอบดวยคาใชจายเพื่อสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในสัมปทานของธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นกลาง
7.14 สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมิน
คาโดยใชราคาทุน เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูกโอน
ไปเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว และมีวิธีวัดมูลคา
ภายหลังตามวิธีการที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับโครงการที่พิสูจน
ว าไมพบปริมาณสํ ารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้นจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
7.15 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยของกลุมบริษัทจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใชงาน
จะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป
รายการขาดทุ น จากการด อ ยค า จะรั บ รู เ มื่ อ ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย สู ง กว า มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น
ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งสวน
ปรั บ ลดจะถู ก บั น ทึ ก ในงบกํ า ไรขาดทุ น ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย จ ะถู ก จั ด เป น หน ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถแยกออกมาได
เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
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การประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ใ ช ใ นการประเมิ น การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต
ปโตรเลียมไดคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหลงผลิตและแหลงกักเก็บปโตรเลียม รวมถึงการ
คาดการณเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว และที่ยังไมไดพิสูจน
คาเผื่อ การดอยคาของสิน ทรัพ ยยกเว นส ว นที่เกี่ ยวข อ งกับค า ความนิ ย มจะถูก กลั บรายการเมื่อมี เหตุก ารณ ห รื อ
สถานการณซึ่งบงชี้วามีการเปลี่ยนแปลงในคาเผื่อการดอยคาที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกลาว ราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นจากการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา ตองไมสูงกวาราคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาตัดจําหนาย
หรือคาเสื่อมราคา) หากกลุมบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอน
7.16 ภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการ
ที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมี
ผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปน
งวด ๆ ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยูกับการตีความ กลุมบริษัทจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีที่
เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแกหนวยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่
แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลตางชั่วคราวที่เกิดจาก
เหตุการณตอไปนี้
 การรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และไมมี
ผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
 ผลตางชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคาที่กลุมบริษัทสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปได
คอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากร ที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผล
บังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่ จ ะนํ า สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และ
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนไปตามหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน
ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
7.17 ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเปนภาระผูกพันที่บริษัทตองจายเงินใหกับผูซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งในสัญญา
ซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิ ต ย ในการดํ า เนิ น การขายก า ซธรรมชาติ
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนภายใตหัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น และตัดจําหนาย
โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
7.18 สัญญาเช่า
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า – กรณีทกี ่ ลุม่ บริษทั เป็นผูเ้ ช่า
กลุมบริษัทรับรูสัญญาเชาเมื่อกลุมบริษัทสามารถเขาถึงสินทรัพยตามสัญญาเชา เปนสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สิน
ตามสัญญาเชา โดยคาเชาที่ชําระจะปนสวนเปนการจายชําระหนี้สินและตนทุนทางการเงิน โดยตนทุนทางการเงินจะ
รับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเชาที่คงเหลืออยู
กลุมบริษัทคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใชตามวิธีเสนตรงตามอายุที่สั้นกวาระหวางอายุสินทรัพยและระยะเวลา
การเชา
กลุมบริษัทปนสวนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังสวนประกอบของสัญญาที่เปนการเชาและสวนประกอบของสัญญาที่
ไมเปนการเชาตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแตละสวนประกอบ สําหรับสัญญาที่ประกอบดวยสวนประกอบของ
สัญญาที่เปนการเชาและสวนประกอบของสัญญาที่ไมเปนการเชา ในกรณีที่กลุมบริษัทไมสามารถแยกสวนประกอบ
ของสัญญาได กลุมบริษัทจะรวมแตละสวนประกอบของสัญญาเปนสวนประกอบของสัญญาที่เปนการเชาเทานั้น
สินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเชาประกอบดวยมูลคาปจจุบัน
ของการจายชําระตามสัญญาเชา ดังนี้
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คาเชาคงที่ (รวมถึงการจายชําระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิดวยเงินจูงใจคางรับ
คาเชาผันแปรที่อางอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลคาที่คาดวาจะตองจายจากการรับประกันมูลคาคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธิ และ
คาปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเชาสะทอนถึงการที่กลุมบริษัทคาดวาจะยกเลิกสัญญานั้น

การจายชําระตามสัญญาเชาในชวงการตออายุสัญญาเชาไดรวมอยูในการคํานวณหนี้สินตามสัญญาเชา หากกลุมบริษัท
มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลในการใชสิทธิตออายุสัญญาเชา
กลุมบริษัทจะคิดลดคาเชาจายขางตนดวยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัย
ได กลุม บริษัท จะคิดลดด วยอัตราการกูยืม สวนเพิ่มของผู เชา ซึ่ งก็คืออัตราที่สะทอนถึงการกูยืมเพื่ อใหไ ดมาซึ่ง
สินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกลเคียงกัน
กลุมบริษัทมีสัญญาเชาซึ่งกําหนดคาเชาจายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไมรวมอยูในการวัดมูลคาหนี้สินตาม
สัญญาเชาจนกระทั่งดัชนีหรืออัตรานั้นมีผลตอการจายชําระ กลุมบริษัทปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเชาไปยังสินทรัพย
สิทธิการใชที่เกี่ยวของเมื่อการจายชําระคาเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพยสิทธิการใชจะรับรูดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวย
 จํานวนที่รับรูเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเชา
 คาเชาจายที่ไดชําระกอนเริ่ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ไดรับตามสัญญาเชา
 ตนทุนทางตรงเริ่มแรก
 ตนทุนการปรับสภาพสินทรัพย
คาเชาที่จายตามสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาสินทรัพยที่มีมูลคาต่ําจะรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง สัญญา
เช า ระยะสั้ น คือสั ญ ญาเช า ที่ มีอ ายุ สั ญ ญาเชา นอ ยกว า หรือ เท า กั บ 12 เดื อ น สิ น ทรั พ ย ที่ มี มู ล ค า ต่ํา ประกอบดวย
สินทรัพยอื่น ๆ ไดแก คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สัญญาเชา – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของ
กลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเชา – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมด
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาจํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละ
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ที่เหลืออยู
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดย
ใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา
จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเชา – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของ
กลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
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7.19 หนี้สินทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
กลุมบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทเปนผูออกเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสาร
ทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้




หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นใหกับกิจการอื่น
โดยไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอยางไมมีกําหนดไดนั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะ
จัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน เวนแตวาการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุมบริษัท
เองดวยจํานวนตราสารทุนที่คงที่ แลกเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
หากกลุ ม บริ ษั ท ไม มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญา หรื อ สามารถเลื่ อ นการชํ า ระภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาไปได
โดยไมมีกําหนด เครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ข) การวัดมูลคา
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกกลุมบริษัทตองวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และวัดมูลคาหนี้สิน
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนตัดจําหนาย
ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาไดมีการปฏิบัติตามแลว หรือไดมีการ
ยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแลว
หากกลุมบริษัทมีการเจรจาตอรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุมบริษัทจะตองพิจารณาวา
รายการดังกลาวเขาเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม หากเขาเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุมบริษัทจะตองรับรู
หนี้สินทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สินใหมนั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นดวยมูลคาตาม
บัญชีที่เหลืออยู และรับรูสวนตางในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุมบริษัทพิจารณาแลววาการตอรองเงื่อนไขดังกลาวไมเขาเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุมบริษัทจะ
ปรับปรุงมูลคาของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหมตามสัญญาดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม
69

74

รายงานทางการเงิิน 2563

บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรูสวนตางในรายการกําไรหรือขาดทุนอื่นใน
กําไรหรือขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดกอนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กลุมบริษัทจัดหนี้สินทางการเงินเปน (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน และ (2)
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
หนี้สิน ทางการเงินจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคา ยุติธรรม โดยในกรณี ของหนี้สินทางการเงินที่ไ มไดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะแสดงสุทธิดวยตนทุนในการทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออก
หนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของหนี้สินทางการเงินนั้น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย เริ่มตนรับรูรายการดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํา
รายการและรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไร
หรือขาดทุน
เงินกูยืมและหุนกู
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมและหุนกูตามมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่
เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูยืม
เงินกูยืมและหุนกูจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้
ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
7.20 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่กูมาโดยทั่วไปและที่กูมาเปนการเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง
หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตองนํามารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยหักดวยรายไดจากการ
ลงทุ น ที่ เ กิ ด จากการนํ า เงิ น กู ยื ม ที่ กู ม าโดยเฉพาะ การรวมต น ทุ น การกู ยื ม เป น ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย สิ้ น สุ ด ลง
เมื่อการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
ตนทุนการกูยืมอื่น ๆ รับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
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7.21 ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูผ ลประโยชนของพนักงาน โดยแบงประเภทเปนผลประโยชนห ลังออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ก) ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนักงานของกลุ ม บริษัท ไดเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ย งชีพต อ ไปนี้ คือ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนัก งาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว” “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทิสโกมาสเตอรรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว”
กองทุนดังกลาวเปนกองทุนแบบที่มีผูจัดการทรัพยสินที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูดูแลทั้งเงินสะสมของพนักงานและ
เงินสมทบจากกลุม บริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทจา ยสมทบเป นรายเดือนในระหวา งอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 15 ของ
เงินเดือนพนักงานเขากองทุนดังกลาว และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงิน
สมทบ
โครงการผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้สินของกลุมบริษัทที่เกิดจากแผนการเงินผลประโยชนสําหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ คํานวณโดยการ
ประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทในงวดปจจุบันและ
งวดอนาคต โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน การประมาณการหนี้สินดังกลาว คํานวณโดย
ผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit
Method) กํ าไรและขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตรป ระกัน ภั ย ที่เ กิด ขึ้น จากการปรั บปรุ ง จาก
ประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติจะตองรับรูในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวด
ที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน
ข) ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ผลประโยชน ระยะยาวอื่ น ของกลุ ม บริ ษั ท เปนผลประโยชนที่ จา ยจากการทํา งานเป น ระยะเวลานาน กลุมบริษั ท
จะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน ตามระยะเวลาของการใหบริการของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่คาดวาจะเกิดจากการใหผลประโยชนนี้คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัยและจะ
บันทึกคางจายตลอดระยะเวลาการจางงาน โดยใชวิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใชในโครงการผลประโยชนของพนักงาน
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เมื่อเกษียณอายุ กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุมบริษัทไดบันทึกหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31
7.22 ประมาณการหนี้ สิน
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และ
ประมาณการจํานวนที่ตองจายได
กลุมบริษัทจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระ
ภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
7.23 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัท คือ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไว
ซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
7.24 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุมบริษัทจะพิจารณาจัดสรรสํารองเพื่อการขยายงานเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนโครงการใหมในระยะเริ่มสํารวจ
(Exploration Phase) ซึ่ ง เป น ระยะที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หรื อ เพื่ อ การแสวงหาปริ ม าณสํ า รองป โ ตรเลี ย มมาทดแทน
โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียมในอัตราไมเกินรอยละ 35
7.25 การรับรู้รายได้
กลุมบริษัทรับรูรายไดสุทธิจากภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งกลุมบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
ไดรับชําระเมื่อสงมอบสินคาหรือใหบริการ
สําหรับสัญญาที่มีหลายองคประกอบที่กลุมบริษัทจะตองสงมอบสินคาหรือใหบริการหลายประเภท กลุมบริษัทตอง
บันทึกรายไดโดยแยกแตละภาระที่ตองปฏิบัติออกจากกัน และตองปนสวนราคาของรายการของสัญญาดังกลาวไปยัง
แตละภาระที่ตองปฏิบัติตามสัดสวนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุมบริษัทจะ
รับรูรายไดของแตละภาระที่ตองปฏิบัติแยกตางหากจากกันเมื่อกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามภาระนั้นแลว
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กลุมบริษัทมีการรับรูรายไดแตละประเภท ดังนี้
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคาจะรับรูเมื่อกลุมบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คือ
การสงมอบผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกลูกคาและอํานาจควบคุมในสินคาถูกโอนไปยังลูกคาเมื่อลูกคาไดครอบครอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มแล ว ด ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ ส ะท อ นถึ ง สิ่ ง ตอบแทนที่ ก ลุ ม บริ ษั ท คาดว า จะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ จากการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑปโตรเลียมและมีความเปนไปไดคอนขางแนในการเรียกเก็บเงิน โดยไมรวมรายการขายภายใน
กลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม
รายไดรอการรับรูภายใตสัญญา (Take-or-Pay)
ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําใหแกลูกคาตาม
สัญญาการซื้อขายในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคาไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําไดตาม
สัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคาตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิที่
จะรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระแลวในปตอๆ ไป (Make-up) โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก กลุม
บริษัทบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรอการรับรู และจะรับรูเปนรายไดในปที่มีการสงมอบกาซธรรมชาติแกลูกคา
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาหนึ่งจนถึงวัน
ครบอายุและพิจารณาจากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท
รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น
รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
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7.26 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญที่บริษัทสามารถกําหนดการจายเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซื้อหุนซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเปนยอดหัก
ในสวนของเจาของ
7.27 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจายเงินปนผลระหวางกาลไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจายเงินปนผลประจําปไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
7.28 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอย
สิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป ปรับปรุงดวยจํานวนหุน
สามัญเทียบเทาปรับลด โดยมีขอสมมติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
7.29 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงานที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการพิจารณาขอมูลจําแนกตามสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ รวมถึงเขตภูมิศาสตร โดยแบงตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งสวนงานธุรกิจจะกําหนดโดยลักษณะของกิจกรรมที่
แตกตางกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนงานธุรกิจอื่น
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7.30 อนุพันธทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
ก) อนุพันธแฝงและอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยง
อนุพันธแฝงที่กลุมบริษัทแยกรับรูรายการ และอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยงจะรับรู
เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม และจะรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในรายการกําไรหรือขาดทุนอื่น
กลุมบริษัทแสดงมูลคายุติธรรมของอนุพันธเปนรายการหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียนตามวันครบกําหนดของ
อนุพันธนั้น
ข) การบัญชีปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทรับรูรายการสัญญาอนุพันธเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่เขาทําสัญญาและวัดมูลคาตอมา
ในภายหลังดวยมูลคา ยุติ ธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริ ษัทกํ า หนดใหสัญญาอนุพันธเป น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดของ 1) รายการสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ที่ รั บ รู หรือ
2) รายการที่คาดการณที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก (การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
ณ วันที่เริ่มตนความสัมพันธของการปองกันความเสี่ยง กลุมบริษัทจะจัดทําเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ
เชิ ง เศรษฐกิ จ ระหว า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ป อ งกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ มี ก ารป อ งกั น ความเสี่ ย ง รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงที่คาดวาจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแส
เงินสดของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่
นํามาใชในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง
กลุ ม บริ ษั ท แสดงมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของอนุ พั น ธ ที่ ใ ช ป อ งกั น ความเสี่ ย งทั้ ง จํ า นวนเป น รายการหมุ น เวี ย นหรื อ
ไมหมุนเวียนตามวันครบกําหนดของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของตราสารอนุ พั น ธ ที่ อ ยู ใ นความสั ม พั น ธ ข องการป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและ
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของสํารองการบัญชีปองกันความเสี่ยงในสวนของเจาของไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 9
การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุมบริษัทรับรูสวนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของอนุพันธซึ่งกําหนดและเขาเงื่อนไขของ
การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรายการสํารองการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในสวนของเจาของ
สําหรับกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับสวนที่ไมมีประสิทธิผลจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันทีซึ่งแสดงไวในรายการ
กําไรหรือขาดทุนอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กลุมบริษัทใชสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยและสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ
ในความสัมพันธของการปองกันความเสี่ยงในการปองกันความเสี่ยงของรายการสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูรายการ
แล ว โดยกลุ ม บริ ษั ท เลื อ กกํ า หนดให เ ฉพาะการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ขององค ป ระกอบราคาป จ จุ บั น (Spot
component) ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือก (Intrinsic value)
ของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิเปนเครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยง กําไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาขององคประกอบราคาปจจุบัน (Spot component) และมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือก (Intrinsic
value) สําหรับสวนที่มีประสิทธิผลจะรับรูในสํารองการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของ และรับรู
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสวนตางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign currency basis spreads) ของ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และมูลคาตามเวลาของสิทธิเลือก (Time value) ของสัญญาสิทธิในอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิที่เกี่ยวกับรายการที่ปองกันความเสี่ยงในตนทุนในการปองกันความเสี่ยงในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในสวนของเจาของ
กลุมบริษัทจะโอนจํานวนที่รับรูสะสมในสวนของเจาของดังกลาวมายังกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับที่รับรู
รายการที่ปองกันความเสี่ยงในกําไรหรือขาดทุน
กําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับสวนที่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาสิทธิในอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ ที่ใชในการปองกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยผันแปรในเงินกูยืมและหุนกูของกลุม
บริษัท จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในรายการตนทุนทางการเงิน ณ ชวงเวลาเดียวกับที่กิจการรับรูคาใชจายดอกเบี้ย
ของเงินกูยืมหรือหุนกูนั้น
7.31 สัญญาค้ําประกันทางการเงิน
กลุมบริษัทรับรูหนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ําประกันเมื่อกลุมบริษัทใหการค้ําประกันทางการเงินที่มูลคายุติธรรม
ณ วันที่รับรูเริ่มแรก และรับรูมูลคาในภายหลังดวยจํานวนที่สูงกวาระหวาง
 จํานวนผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่คํานวณตามขอกําหนดของ TFRS 9 และ
 จํานวนที่รับรูเริ่มแรกหักดวยรายไดที่รับรูตามการรับรูรายไดภายใต TFRS 15
มูลคายุติธรรมของสัญญาค้ําประกันทางการเงินกําหนดจากมูลคาปจจุบันของผลตางในกระแสเงินสดระหวาง ก) กระแส
เงินสดตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวของ และ ข) กระแสเงินสดที่จะตองจายชําระในกรณีที่ไมมีการค้ําประกันดังกลาว
หรือการประมาณจํานวนเงินที่ตองจายใหแกบุคคลภายนอกสําหรับเพื่อโอนภาระผูกพันดังกลาวออกไป
กลุมบริษัทจะรับรูมูลคายุติธรรมของสัญญาค้ําประกันที่เกี่ยวของกับเงินกูยืมหรือคาใชจายคางจายอื่น ๆ ที่ไมไดรับ
ผลตอบแทน โดยจะแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนของเงินลงทุน
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8 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญดานตาง ๆ จากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ดังตอไปนี้
8.1

ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน
กิ จ กรรมของกลุ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น ซึ่ ง ได แ ก ความเสี่ ย งจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทจึงมุงเนนไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหาร
จัดการเพื่อลดผลกระทบตอผลการดําเนินงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงการใชอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
บางประการที่จะเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทจะถูกรวมศูนยไวที่สวนกลาง โดยจะมีสวนงานบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ในดานตาง ๆ ประกอบดวย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพคลอง ทั้งนี้ หลักการในการบริหาร
ความเสี่ยงจะเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใชเปนเครื่องมือในการควบคุมสวนงาน
บริหารการเงินในทุกกิจการของกลุมบริษัท

8.1.1 ความเสี่ยงดานตลาด
ก)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุ ร กิ จ ส ว นใหญ ข องกลุ ม บริ ษั ท ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศนั้ นมี ร ายไดแ ละรายจา ยหลั ก เป น สกุ ล เงิ นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และกลุมบริษัทไดกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional
Currency) ของกลุ ม บริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจากรายได ที่ ไ ด รั บ และต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การเป น หลั ก ดั ง นั้ น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อมีธุรกรรมตาง ๆ เปนสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
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บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเสี่ยง
กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินเปนรายการที่เปนสกุลเงินบาท
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปไดดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ – เพื่อคา *
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
– ปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด *
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ – เพื่อคา *
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกู

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนวย:
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย: ลานดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท สหรัฐอเมริกา
ลานบาท
260.54
7,825.82
392.59
11,838.23
355.71
10,684.60
623.65
18,805.48
213.70
6,444.00
100.04
3,016.55
878.91
15.56
0.24
5.23

26,400.00
467.50
7.31
157.15

875.51
19.23
4.98

26,400.00
580.00
150.18

(279.43)
(1,008.37)
(16.12)
(878.35)

(8,393.36)
(30,288.61)
(484.35)
(26,383.06)

(331.09)
(1,594.67)
(874.71)

(9,983.57)
(48,085.60)
(26,375.99)

78
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ – เพื่อคา *
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
– ปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด *
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ – เพื่อคา *
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกู

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท
55.29
1,660.80
277.30
8,329.20
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท
13.13
396.03
521.42
15,722.91
0.21
6.34
100.04
3,016.55

379.53
15.56
0.24
5.11

11,400.00
467.50
7.07
153.34

378.06
19.24
4.83

11,400.00
580.00
145.75

(213.29)
(33.73)
(909.22)
(10.93)
(379.26)

(6,406.73)
(1,013.21)
(27,310.35)
(328.20)
(11,391.99)

(259.59)
(145.05)
(1,486.30)
(377.76)

(7,827.58)
(4,373.73)
(44,817.87)
(11,391.04)

* แสดงดวยจํานวนเงินตามสัญญา
เครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทใชเพื่อบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินอื่น
ที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานดวยการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของใหสมดุลกัน นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดพิจารณานําเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณาถึงตนทุน
ผลลัพธและความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
กลุมบริษัทใชสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (สัญญา
ฟอรเวิรด) และสิทธิในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ (สิทธิเลือก) ในลักษณะที่ สอดคลองกัน เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงและภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณไว และเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมการคาในอนาคต โดยทั่วไป กลุมบริษัทไมไดปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในการ
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บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดําเนินงานในตางประเทศ ยกเวนในกรณีที่มีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญจากสกุลเงินที่คาดวาจะมีความผันผวน
และการปองกันความเสี่ยงนั้นมีความคุมคา โดยการกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกเปลี่ยนเปนสกุลเงินที่
ใชในการดําเนินงานโดยใชสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทจะไมทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูที่คาดวาจะมีการรับชําระดวยสกุลเงินตราตางประเทศเดียวกัน การ
ปองกันความเสี่ยงเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตรา
ตางประเทศตอสินทรัพย หนี้สิน และกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงเงินตราตางประเทศโดยการเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย สัญญาฟอรเวิรด และสัญญาสิทธิเลือก เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษัทกําหนด
นโยบายวาเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับความเสี่ยงของรายการที่ถูกปองกัน
ความเสี่ยงนั้น อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมไดใชการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับสัญญาฟอรเวิรดและสัญญา
สิทธิเลือก จึงรับรูกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของในกําไรหรือขาดทุน
กลุมบริษัทเลือกกําหนดใหเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลคาขององคประกอบราคาปจจุบัน (Spot component)
ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยในความสัมพันธของการปองกันความเสี่ยง โดยมูลคาของ
องค ประกอบราคาป จจุ บั นดั งกล าวอ างอิ งจากอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข องในตลาด ผลต างระหว างอั ตรา
แลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดคือคาสะทอนสวนตางของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล
(Forward points) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนั้นมีนัยสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาองคประกอบของราคาลวงหนา (Forward element) ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี้ยที่ถูกปองกันความเสี่ยงจะรอรับรูในตนทุนในการปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทและบริษัทเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยโดยครอบคลุมรอยละ 100 ของเงินกูยืม
ในสกุลเงินบาท ซึ่งไมสอดคลองกับสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจะมีการชําระดอกเบี้ยคางรับและดอกเบี้ยคางจายปละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ วันที่ถึงกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเปนวันเดียวกับ
วันที่ถึงกําหนดชําระของเงินกูยืม
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เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
มูลคาตามสัญญา
(ลานดอลลาร
สัญญาอนุพันธ
สหรัฐอเมริกา)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
349.05
และอัตราดอกเบี้ย
480.00

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
มูลคาตามสัญญา
(ลานดอลลาร
สัญญาอนุพันธ
สหรัฐอเมริกา)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
349.05
และอัตราดอกเบี้ย
480.00

ประเภท
การปองกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

ประเภท
การปองกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

หนวย: ลานบาท
1,006.72
466.62

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
64.10
19.58
หนวย: ลานบาท
1,932.75
590.46

มูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
33.52
15.53

มูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง

คาอัตราปองกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
1:1
1:1

คาอัตราปองกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
1:1
1:1

วันครบกําหนด
6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันครบกําหนด
6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลกระทบจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท มีดังนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
32.66
31.25

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
32.66
31.25

อัตราดอกเบี้ยจาย
ตามสัญญา
4.99%
2.63% - 3.05%

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
4.82%
2.26%
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อัตราดอกเบี้ยจาย
ตามสัญญา
4.99%
2.63% - 3.05%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
4.82%
2.26%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
มูลคาตามสัญญา
(ลานดอลลาร
สัญญาอนุพันธ
สหรัฐอเมริกา)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
349.05
และอัตราดอกเบี้ย

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
มูลคาตามสัญญา
(ลานดอลลาร
สัญญาอนุพันธ
สหรัฐอเมริกา)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
349.05
และอัตราดอกเบี้ย

ประเภท
การปองกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

ประเภท
การปองกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คาอัตราปองกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
1:1

คาอัตราปองกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
1:1

มูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
33.52
1,006.72

มูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
64.10
1,932.75

วันครบกําหนด
6 มิถุนายน พ.ศ. 2572

วันครบกําหนด
6 มิถุนายน พ.ศ. 2572

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
32.66

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา
32.66

อัตราดอกเบี้ยจาย
ตามสัญญา
4.99%

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
4.82%

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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อัตราดอกเบี้ยจาย
ตามสัญญา
4.99%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
4.82%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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การวิเคราะหความออนไหว
ดังที่แสดงในตารางขางตน กลุมบริษัทมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาและเงินบาทที่มีผลตอสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนตัวเงินที่อยูในรูปของสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน ทําใหผลกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมีความผันผวน หากกําหนดใหอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 10 โดยกําหนดใหปจจัยอื่นคงที่ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นรอยละ 10
- ลดลงรอยละ 10

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

24.99
(24.99)

750.63
(750.63)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นรอยละ 10
- ลดลงรอยละ 10

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

39.69
(39.69)

1,192.29
(1,192.29)

ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงสวนใหญจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึ่งกลุมบริษัท
มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยรักษาสัดสวนอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ
รอยละ 80 ของเงินกูยืมทั้งหมด รวมทั้งพิจารณาเขาทําสัญญาอนุพันธเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เชน
สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ เปนตน โดยกลุมบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาดในแตละ
ชวงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได
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รายงานทางการเงิิน 2563

ารวจและผลิ
ปโยตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)
88บริษัท ปตท.สํ
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิต
โตรเลีี
ม จำำ�กััดย(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะสงผลกระทบตอกระแสเงินสด
ที่เกิดจากสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้นการกูยืมดวยอัตราดอกเบี้ยผันแปรจึงทําใหกลุมบริษัท
มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงนี้โดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และอัตราดอกเบี้ยผันแปรใหอยูในระดับที่เหมาะสม และการใชสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ
เพื่อประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
หนวย:
ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
เงิ นกู ยื มที่ มี อั ตราดอกเบี้ ย
ผันแปร
เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

หนวย:
หนวย:
รอยละ ลานดอลลาร
ลานบาท ของเงินกู สหรัฐอเมริกา

594.66 17,861.83
2,830.37 85,016.15
3,425.03 102,877.98

17.36
82.64
100.00

593.26
2,704.75
3,298.01

พ.ศ. 2563

เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

หนวย:
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย:
รอยละ ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ลานบาท ของเงินกู สหรัฐอเมริกา
379.26 11,391.98
100.00
377.76
379.26 11,391.98
100.00
377.76

หนวย:
ลานบาท

รอยละ
ของเงินกู

17,889.20
81,558.91
99,448.11

17.99
82.01
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562
หนวย:
ลานบาท
11,391.04
11,391.04

รอยละ
ของเงินกู
100.00
100.00

รอยละของเงินกูยืมแสดงถึงสัดสวนของเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอจํานวนเงินกูยืม
ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 28

84

บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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เครือ่ งมือทางการเงินทีก่ ลุม่ บริษทั ใช้เพือ่ บริหารความเสีย่ ง
กลุมบริษัทเขาทําสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิโดยครอบคลุมรอยละ 50 (พ.ศ. 2562:
ไมมี) ของเงินกูยืมที่อัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึ่งประกอบไปดวยการซื้อสิทธิ (Put Option) ในการจํากัดเพดาน
ดอกเบี้ยอางอิง (Interest Rate Cap) ไวที่รอยละ 2.42 ตอป และการขายสิทธิ (Call Option) ในการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยอางอิงขั้นต่ํา (Interest Rate Floor) ไวที่รอยละ 0.20 ตอป โดยอัตราดอกเบี้ยผันแปรมีอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงกับ 6M LIBOR ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานมีอัตราดอกเบี้ย 6M LIBOR เทากับรอยละ
0.26 ตอป
สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมตามรอบการกําหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงของเงินกูผันแปร และกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอางอิงเกินกวา
เพดานหรือต่ํากวาขั้นต่ําที่กําหนดไว จะตองมีการชําระยอดสุทธิของดอกเบี้ยคางรับหรือคางจายทุก 180 วัน
ทั้งนี้ วันที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิเปนวันเดียวกับวันที่ถึง
กําหนดชําระของดอกเบี้ยเงินกูผนั แปร
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ประเภท
การปองกัน
ความเสี่ยง
กระแสเงินสด

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง
มูลคาตามสัญญา
(ลานดอลลาร
สัญญาอนุพันธ
สหรัฐอเมริกา)
สิทธิในอัตราดอกเบี้ย
300
อางอิงแบบไมมีคาสิทธิ

มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยง
หนวย: ลาน
ดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท
(0.67)
(20.24)
คาอัตราปองกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
1:1

ผลกระทบจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท มีดังนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันครบกําหนด
21 ตุลาคม พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยอางอิง
ณ วันที่กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจายของเงินกู
ผันแปรมากกวารอยละ
2.42 ตอป

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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อัตราดอกเบี้ยจาย
ตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยอางอิง
ณ วันที่กําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจายของเงินกู
ผันแปรนอยกวารอยละ
0.20 ตอป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

91

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
รายการกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จะมี ค วามอ อ นไหวต อ การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงส ว นใหญ จ ากค า ใช จ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ยื ม
ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืม
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สําหรับเงินกูประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ย
ผั น แปร ซึ่ ง เป น เงิ น กู ยื ม จากสถาบั น การเงิ น ภายนอกเท า นั้ น หากกํ า หนดให อั ต ราดอกเบี้ ย เปลี่ ย นแปลงไป
โดยกําหนดใหปจจัยอื่นคงที่ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้
งบการเงิ นรวม

พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มขึ้นรอยละ 1
- ลดลงรอยละ 1
ค)

หน่ วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

หน่ วย: ล้านบาท

(3.98)
3.98

(124.58)
124.58

ความเสี่ยงด้านราคา
ความเสีย่ ง
กลุมบริษัทมีความเสี่ย งจากราคาน้ํา มันและผลิตภัณฑปโตรเลียม เนื่อ งจากราคาขายผลิตภั ณฑป โตรเลียมของ
กลุ ม บริ ษั ท อ า งอิ ง ราคาจากราคาน้ํ า มั น ดิ บ ในตลาดโลกซึ่ ง มี ค วามผั น ผวนที่ เ กิ ด จากหลายป จ จั ย อยู น อกเหนื อ
การควบคุมของกลุมบริษัท
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงตอราคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ
กลุ มบริษัททันที ในขณะที่ ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภั ณฑหลั กของกลุ มบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันอางอิงและปจจัยอื่น ๆ ในสูตรราคา ทั้งนี้ ราคากาซธรรมชาติจะมีการปรับ
ราคายอ นหลัง ประมาณ 6 - 24 เดือน (lag time) ทํา ใหก าซธรรมชาติ มีค วามผันผวนต่ํากวาราคาน้ํา มันดิบและ
คอนเดนเสท
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บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดและกําไรของ
กลุมบริษัทที่ระดับราคาน้ํามันตาง ๆ เปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามัน โดยแผน
ดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนแนวทางให
กลุมบริษัทดําเนินการตอไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไดทําสัญญาอนุพันธประกันความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑสําหรับป พ.ศ.
2564 ไปแลวรวมจํานวนทั้งสิ้น 24.49 ลานบารเรล
การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ โดยกําหนดใหปจจัยอื่นคงที่ จะมีผลตอมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธประกัน
ความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563
ราคาผลิตภัณฑตอบารเรล
- เพิ่มขึ้น 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
- ลดลง 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

(8.12)
7.73

(244.05)
232.17

8.1.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ก)

การบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับคูคาที่มีระดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑที่ดีเทานั้น โดยผลิตภัณฑปโตรเลียม
สวนใหญนั้นจะขายใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท นอกจากนี้กลุมบริษัทจัดให
มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของคูคาอยางสม่ําเสมอ
กลุมบริษัทมีเงินฝากอยูกับธนาคารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหลานี้อยางสม่ําเสมอ โดยมีปจจัยในการประเมินตาง ๆ ไมวา
จะเป น การจัดอันดับความนาเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ที่แสดงถึง
ความสามารถในการดําเนินงานและการควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ ของธนาคาร เชน อัตราสวนเงินกูตอเงินฝาก
อัตราสวนหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินกู เพื่อใชในการพิจารณากําหนดวงเงินฝากสําหรับแตละธนาคารเพื่อเปน
การบริหารความเสี่ยงในการฝากเงินกับธนาคารตาง ๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยง
การมีธุรกรรมกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมากเกินไป (Concentration Risk) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่
ยอมรับไดในแตละชวงเวลา
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บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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กลุมบริษัทไดมีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเปนคูสัญญาในการเขาทําอนุพันธ
ทางการเงิน โดยมีปจจัยในการประเมินตาง ๆ เชนเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
ธนาคารที่กลุมบริษัทมีเงินฝากขางตน และมีการกําหนดวงเงินในการเขาทําอนุพันธทางการเงินกับคูสัญญาแตละราย
โดยธนาคารที่เปนคูสัญญาในปจจุบันทั้งหมดไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดมีการคํานวณยอดคงคางของอนุพันธทางการเงินที่ทางกลุมบริษัทไดทํากับแตละธนาคาร
ตามระยะเวลาและประเภทของธุ ร กรรมนั้ น ๆ เพื่ อ สะท อ นความเสี่ ย งที่ แ ท จ ริ ง (Risk-adjusted Exposure) และ
ไดพิจารณากระจายการเขาทําธุรกรรมกับแตละคูสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมาก
เกิ น ไป (Concentration Risk) โดยพิ จ ารณาถึ ง ต น ทุ น ผลลั พ ธ และความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได ใ นแต ล ะช ว งเวลา
ข)

หลักประกัน
สําหรับลูกหนี้การคาบางรายกลุมบริษัทมีการขอหลักประกันในรูปแบบการค้ําประกัน หรือเลตเตอรออฟเครดิต
ซึ่งใหสิทธิกลุมบริษัทในการเรียกชําระไดหากคูสัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญา

ค)

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทมีสินทรัพยทางการเงินที่เขาเงื่อนไขที่ตองพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินลงทุนระยะสั้น
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
- เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
- สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้ ผูบริหารไดพิจารณาวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินที่ไมมี
สาระสําคัญ
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บริษัทบริิปตท.สํ
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได
ทั้งนี้ ขอมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธทางการเงินที่กลุมบริษัทเขาทําสัญญา มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ก)

วันครบกําหนดของหนี้สินทางการเงิน
ตารางตอไปนี้แสดงหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดงดวยจํานวนเงินตามสัญญาที่ไมไดมีการคิดลด
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เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ตองจายจากการซื้อสัดสวนการถือหุน ในการรวมคา
เงินกูยมื จากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
หุนกูอัตราดอกเบีย้ คงที่
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา – สุทธิ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

302.12
3.81
600.00
25.03
499.38
398.40
-

7.59
109.47
40.24

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

ภายใน 1 ป
879.91
111.71
150.34
2.01
54.67

2,369.53
1,506.53
-

-

118.89
-

เกิน 5 ป

2,868.91
2,014.40
40.24

600.00
32.62

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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2,830.37
12.43
26.23

594.66
1.35

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
รวม
รวมมูลคาตามบัญชี
879.91
879.91
111.71
111.71
571.35
507.03
5.82
5.64
54.67
53.31

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ตองจายจากการซื้อสัดสวนการถือหุน ในการรวมคา
เงินกูยมื จากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
หุนกูอัตราดอกเบีย้ คงที่
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา – สุทธิ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9,074.88
114.42
18,022.26
751.69
14,999.93
11,966.66
-

227.94
3,288.29
1,208.74

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

ภายใน 1 ป
26,429.92
3,355.45
4,515.87
60.46
1,642.13

71,173.81
45,251.73
-

-

3,570.99
-

เกิน 5 ป

86,173.74
60,506.68
1,208.74

18,022.26
979.63

รวม
26,429.92
3,355.45
17,161.74
174.88
1,642.13

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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85,016.15
373.50
787.95

17,861.83
40.52

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวมมูลคาตามบัญชี
26,429.92
3,355.45
15,229.62
169.36
1,601.23

96
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เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกูอัตราดอกเบีย้ คงที่
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย *
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา – สุทธิ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

30.99
73.18
-

18.29
36.75

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

ภายใน 1 ป
298.49
2.63
26.83
1.78
379.53
64.02
-

เกิน 5 ป

379.53
155.49
36.75

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

93

379.26
2.66
22.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
รวม
รวมมูลคาตามบัญชี
298.49
298.49
2.63
2.63
59.60
56.84

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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930.92
2,197.92
-

549.48
1,103.88

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

ภายใน 1 ป
8,965.93
78.96
805.92
11,400.00
1,923.18
-

53.27

เกิน 5 ป

11,400.00
4,670.58
1,103.88

รวม
8,965.93
78.96
1,790.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกูยืมและภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูและเงินกูยืมของบริษัทยอย ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 40.3 โดยวันครบกําหนดของภาระผูกพันเปนไปตามวันครบกําหนดของสัญญาเงินใหกูยืม หุนกู และเงินกูยืมของบริษัทยอย
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11,391.98
79.87
680.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
รวมมูลคาตามบัญชี
8,965.93
78.96
1,707.38

ตารางขอมูลขางตนมีขอสมมติที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู (Nominal Interest Rate) และไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตนของหนี้สิน ยกเวนการ
ชําระหนี้เมื่อครบกําหนด
- หนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อัตรา 30.0371 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
* ดอกเบี้ยจาย หมายถึง ดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดชําระภายในป

เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
หุนกูอัตราดอกเบีย้ คงที่
เงินตน
ดอกเบี้ยจาย*
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - สุทธิ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การจัดการดานการจัดหาเงิน
กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงขอมูลประมาณการ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ การจัดทําโครงการเงินกูและออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับกลุมบริษัท โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไดมีการตกลงไวลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงินตนและจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชคงคางมีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
วงเงินรวม วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน

599.75

599.75

วงเงินรวม
18,014.83

วงเงินสินเชื่อแบบไมมีภาระผูกพัน

423.42

423.42

12,718.18

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
18,014.83
12,718.18

วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน

199.75

199.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
วงเงินรวม วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
6,000.00
6,000.00

วงเงินสินเชื่อแบบไมมีภาระผูกพัน

421.62

421.62

12,664.23

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
วงเงินรวม วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช

12,664.23

วงเงินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อ
ถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อัตรา 30.0371
บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงไดกับ
ระดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ
(National Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยบริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ในป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.
2562 จากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง ดังตอไปนี้
สกุลเงิน
ตางประเทศ
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
Moody’s
Standard and Poor’s
Fitch Ratings
TRIS Rating (National Rating)

8.2

Baa1
BBB+
BBB+
-

พ.ศ. 2563
สกุลเงิน
ในประเทศ
Baa1
BBB+
AAA

สกุลเงิน
ตางประเทศ
Baa1
BBB+
BBB+
-

พ.ศ. 2562
สกุลเงิน
ในประเทศ
Baa1
BBB+
AAA

การบริหารความเสี่ยงของเงินทุน

8.2.1 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารโครงสรางเงินทุน
กลุมบริษัทบริหารโครงสรางเงินทุนโดยคํานึงถึงการรักษาระดับของโครงสรางเงินทุนใหมีความแข็งแกรงเทียบเคียงได
กับบริษัทชั้นนําในธุรกิจเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ สภาวะตลาด และมีตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม รวมทั้งคํานึงถึงผลกระทบตออัตราสวนทางการเงิน และอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท และการ
ดํารงไวซึ่งประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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อนุพันธทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง

อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธ
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

4.35
0.01

12.09
0.25

130.67
0.34

364.53
7.63

สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

49.05
53.41

83.68
96.02

1,473.34
1,604.35

2,523.21
2,895.37

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธ
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

3.44
26.23

2.09
13.12

103.40
787.95

63.16
395.60

หนี้สินอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิง
แบบไมมีคาสิทธิ
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงิน

0.67
30.34

15.21

20.24
911.59

458.76
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธ
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงิน

-

0.25

-

7.63

33.52
33.52

64.10
64.35

1,006.72
1,006.72

1,932.75
1,940.38

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาอนุพันธ
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงิน

9.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

22.66
22.66

12.03
12.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

680.52
680.52

362.65
362.65

การจัดประเภทสัญญาอนุพันธ
สั ญ ญาอนุ พั น ธ มี ไ ว เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการป อ งกั น ความเสี่ ย งเชิ ง เศรษฐกิ จ ไม ใ ช เ พื่ อ การลงทุ น หวั ง ผลกํ า ไร
กลุมบริษัทนําการบัญชีปองกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสําหรับสัญญาอนุพันธบางสัญญา ซึ่งเขาเงื่อนไขการเปน
เครื่องมือปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและกําหนดอัตราสวนการปองกันความเสี่ยง (Hedge ratio) ที่ 1:1 โดย
พิจารณาจากความสัมพันธของรายการอางอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงระหวางรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงกับ
เครื่องมือปองกันความเสี่ยง อยางไรก็ตาม หากสัญญาอนุพันธใดไมเขาเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยง
สัญญาอนุพันธนั้นจะถูกจัดประเภทเปนรายการถือไวเพื่อคาสําหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือขาดทุน
กลุมบริษัทแสดงมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธเปนรายการหมุนเวียนหรือไมหมุนเวียนตามวันครบกําหนดของ
รายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9.2

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การพิจารณาความมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทพิจารณาความมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มตนของความสัมพันธปองกันความเสี่ยง
และตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู เพื่อพิจารณาถึงความคงอยูในความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจของรายการที่มีการปองกัน
ความเสี่ยงและเครื่องมือปองกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น กลุมบริษัทเขาทํารายการปองกันความเสี่ยงเมื่อขอกําหนด
ที่สําคัญของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงและรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงมีความสอดคลองเขาคูกัน และทําการ
ประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพถึ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการป อ งกั น ความเสี่ ย งดั ง กล า ว ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
สถานการณที่กระทบตอขอกําหนดของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง ซึ่งทําใหขอกําหนดที่สําคัญของเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงและรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงไมมีความสอดคลองเขาคูกันอีกตอไป กลุมบริษัทจะใชวิธีการ
อนุพันธเสมือน (hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
ในการปองกันความเสี่ยงของความผันผวนของเงินตราตางประเทศบนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น
ความไมมีประสิทธิผลอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา การปรับลดในมูลคาสุทธิของ
รายการที่การปองกันความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญขององคประกอบในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทเขาทําสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ ซึ่งมีขอกําหนดที่สําคัญคลายคลึงกับขอกําหนด
ที่สําคัญของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง เชน อัตราอางอิง วันที่ถึงกําหนดชําระ วันสิ้นสุดสัญญา และจํานวนเงิน
ที่กําหนดไว เนื่องจากกลุมบริษัทไมไดทําการปองกันความเสี่ยงของเงินกูยืมทั้งหมด ดังนั้นรายการที่มีการปองกัน
ความเสี่ยงจึงไดกําหนดเปนสัดสวนของรายการเงินกูยืมคงคาง เทียบกับจํานวนเงินที่กําหนดไวของสัญญาสิทธิใน
อัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ และเนื่องจากขอกําหนดที่สําคัญของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงและ
เครื่ องมือปองกั น ความเสี่ ยงมีค วามสอดคล องเขา คู กัน ตลอดป จึงสรุป ไดวารายการปอ งกัน ความเสี่ ย งดั งกล า ว
มีความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ
กลุมบริษัทพิจารณาความไมมีประสิทธิผลของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ โดยใชหลักการ
เดียวกับการพิจารณาความไมมี ป ระสิทธิผลของการป องกันความเสี่ยงของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุ ลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงดานมูลคาเครดิตของคูสัญญา และการเปลี่ยนแปลงใน
ขอกําหนดที่สําคัญของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิและเงินกูยืม
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สํารองการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนในการปองกันความเสี่ยงรอการรับรู
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรขาดทุน
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

10.33
(20.93)
(3.40)
4.87
(9.13)

2.87
7.95

(0.01)

(0.01)
-

มูลคา
องคประกอบ ที่แทจริงของ
ราคาปจจุบัน
สิทธิเลือก

19.45
(14.37)

ตนทุน
ในการปองกัน
ความเสีย่ ง

(3.40)
7.74
(1.19)

29.78
(20.94)
(14.37)

91.61
340.44

706.86
(458.03)

ตนทุน
ในการปองกัน
รวม
ความเสีย่ ง

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

กลุมบริษัทมีสํารองรายการปองกันความเสี่ยงที่แสดงอยูในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของประกอบดวยเครื่องมือปองกันความเสี่ยง ดังตอไปนี้

(108.61)
155.12
(245.22)

375.26
(666.99)
-

0.04
(0.18)

(0.22)
-

มูลคา
องคประกอบ ที่แทจริงของ
ราคาปจจุบัน สิทธิเลือก

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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(108.61)
246.77
95.04

1,082.12
(667.21)
(458.03)

รวม

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

รายการสํารองการปองกันความเสี่ยงประกอบดวยตนทุนในการปองกันความเสี่ยงและสํารองการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด สํารองการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใชสําหรับรับรูรายการ
กําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวของกับสวนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธที่นําการบัญชีปองกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ

9.3

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนในการปองกันความเสี่ยงรอการรับรู
การจัดประเภทจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกําไรขาดทุน
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

10.65
(18.72)
(1.47)
4.04
(5.50)

2.37
7.93

องคประกอบ
ราคาปจจุบัน

17.42
(11.86)

ตนทุนในการ
ปองกันความเสีย่ ง

(1.47)
6.41
2.43

28.07
(18.72)
(11.86)

รวม

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

75.57
270.11

572.37
(377.83)

ตนทุนในการ
ปองกันความเสีย่ ง

(46.86)
128.58
(164.61)

349.74
(596.07)
-

องคประกอบ
ราคาปจจุบัน

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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(46.86)
204.15
105.50

922.11
(596.07)
(377.83)

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9.4

รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เกี่ยวของกับ สัญ ญาอนุ พันธ ที่รั บรูใ นกํา ไรหรือ ขาดทุ น นอกเหนื อ จากจํ า นวนที่ รับ รูจ ากการโอนสํา รอง
การปองกันความเสี่ยงมาจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามตารางที่แสดงไวในหมายเหตุขอ 9.3 มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กํ า ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ จ ากสั ญ ญาอนุ พั น ธ ที่ ไ ม เ ข า เงื่ อ นไขของ
การบั ญชี ป องกั นความเสี่ ยง ซึ่ งแสดงรวมอยู ในรายการกํ าไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กํ า ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ จ ากสั ญ ญาอนุ พั น ธ ที่ ไ ม เ ข า เงื่ อ นไขของ
การบั ญชี ป องกั นความเสี่ ยง ซึ่ งแสดงรวมอยู ในรายการกํ าไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

116.62

(106.12)

พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2562

3,758.71

(3,305.21)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุ น สุ ท ธิ จ ากสั ญ ญาอนุ พั น ธ ที่ ไ ม เ ข า เงื่ อ นไขของการบั ญ ชี
ป องกั นความเสี่ ยง ซึ่ งแสดงรวมอยู ในรายการกํ าไร (ขาดทุ น)
จากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุ น สุ ท ธิ จ ากสั ญ ญาอนุ พั น ธ ที่ ไ ม เ ข า เงื่ อ นไขของการบั ญ ชี
ป องกั นความเสี่ ยง ซึ่ งแสดงรวมอยู ในรายการกํ าไร (ขาดทุ น)
จากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

(13.55)

(71.90)

พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2562

(444.13)

(2,254.08)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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10 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการข อ สมมติ ฐ านและการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ได มี ก ารประเมิ น ทบทวนอย า งต อ เนื่ อ ง และอยู บ นพื้ น ฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีสมเหตุสมผลในสถานการณ
ขณะนั้น
10.1 การประมาณปริ มาณสํารองปิ โตรเลียม
ปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของกลุมบริษัท
รวมถึงการทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จะมี
ผลกระทบตอมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและค าเสื่อมราคาที่ คํานวณตามวิ ธีสัดส วนของผลผลิ ต (Unit of
Production)
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คือ ปริมาณของปโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย
ณ วัน ที่ กํา หนดใด ๆ โดยมีความแนนอนสูง ภายใต เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบัน รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐโดยปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปโดยนักธรณีวิทยาและ
วิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของกลุมบริษัท
10.2 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์และค่าความนิ ยม
ในการพิ จ ารณาการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย แ ละค า ความนิ ย ม บริ ษั ท คํ า นวณจากการประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคตคิดลด ซึ่งการคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต มีขอสมมติที่สําคัญของฝายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขาย
ซึ่งอางอิงจากราคาน้ํามันในอนาคต ปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิตไดในอนาคต ซึ่งประมาณจากปริมาณสํารอง
ที่พิสูจนแลว (Proved Reserve) และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserve) และอัตรากําไรขั้นตน
ซึ่งขอสมมติเหลานี้มาจากดุลยพินิจของผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต รวมถึงการคาดการณ
ในอนาคตที่เชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่
ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการคํานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ขอสมมติดานราคากําหนดจากราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคา
น้ํามันลวงหนา (Forward Price Curve) และประมาณราคาน้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงประมาณการจากอุปสงคและ
อุปทานของน้ํามันในตลาดโลก
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รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น สุทธิ
รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
คาใชจายอื่น ๆ
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

11 ขอมูลตามสวนงานและรายได

734.74
821.21
0.56
3.11
1,559.62
513.89
53.89
62.34
1.89
540.68
(1.71)
33.97
44.07
1,249.02
310.60

(165.62)
144.98

251.29
3,290.36
18.29
0.25
3,560.19
461.36
5.30
31.49
408.12
1,391.92
(18.20)
92.01
3.85
2,375.85
1,184.34

(385.07)
799.27

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
ประเทศไทย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(27.58)

-

ออสเตรเลีย
0.08
0.01
0.09
26.83
1.02
0.07
(0.26)
0.01
27.67
(27.58)

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

(56.56)

(0.02)

อเมริกา
1.38
0.06
0.02
1.46
1.12
5.89
5.34
0.14
0.24
1.55
0.06
43.66
58.00
(56.54)

22.80

32.17

แอฟริกา
43.28
0.02
6.45
49.75
9.40
1.83
16.95
29.97
(0.02)
0.99
59.12
(9.37)

(14.98)

(64.78)

อื่น ๆ
225.32
0.02
0.21
225.55
58.74
10.54
12.85
87.68
0.06
3.00
2.88
175.75
49.80

54.76

(7.10)

31.78
112.88
0.02
144.68
29.12
0.04
88.85
8.81
0.41
0.11
(44.52)
82.82
61.86

อื่น ๆ

(263.84)
(104.67)
(0.02)
(368.53)
(278.52)
(90.06)
(2.62)
(0.35)
(371.55)
3.02
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1,244.51
3,891.01
27.24
10.05
5,172.81
795.11
104.32
128.78
410.15
2,056.75
(18.17)
129.80
(41.64)
91.58
3,656.68
1,516.13
(29.33)
(185.34)
1,301.46
9.78
26.67
(124.68)
7.89
99.33
22.31
(20.34)
1,322.42
(590.42)
(12.46)
719.54

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การตัดบัญชี
รวม
รายการ
ระหวางกัน
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รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น สุทธิ
รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี้
คาใชจายอื่น ๆ
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22,942.15
25,734.34
17.40
97.48
48,791.37
16,072.74
1,685.18
1,938.40
51.50
16,925.98
(46.50)
1,066.09
1,326.39
39,019.78
9,771.59

(5,185.86)
4,585.73

7,847.42
102,731.65
570.25
7.68
111,157.00
14,431.18
165.93
994.88
12,742.16
43,525.55
(545.70)
2,869.97
119.94
74,303.91
36,853.09

(11,949.27)
24,903.82

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
ประเทศไทย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(845.55)

-

2.35
0.26
2.61
822.05
31.86
2.03
(8.11)
0.33
848.16
(845.55)

ออสเตรเลีย

อเมริกา

(1,762.49)

(0.65)

43.23
1.74
0.61
45.58
35.17
182.05
166.20
4.50
8.01
49.26
1.92
1,360.31
1,807.42
(1,761.84)

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

670.69

966.58

1,344.34
0.58
201.28
1,546.20
293.71
56.23
525.33
936.20
(0.82)
31.44
1,842.09
(295.89)

แอฟริกา

(434.75)

(2,012.58)

7,033.47
0.65
6.61
7,040.73
1,837.56
327.41
400.88
2,742.98
1.71
93.93
58.43
5,462.90
1,577.83

อื่น ๆ

1,685.72

(220.26)

992.03
3,524.30
0.67
4,517.00
912.16
0.37
2,772.43
275.36
12.91
3.45
(1,365.66)
2,611.02
1,905.98

อื่น ๆ

(8,267.95)
(3,266.11)
(0.67)
(11,534.73)
(8,726.60)
(2,809.45)
(83.62)
(10.94)
(11,630.61)
95.88

การตัดบัญชี
รายการ
ระหวางกัน
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38,858.30
121,542.38
851.16
313.92
161,565.76
24,855.92
3,239.22
4,020.53
12,798.16
64,332.49
(537.25)
4,056.19
(1,307.23)
2,806.64
114,264.67
47,301.09
(917.28)
(5,733.63)
40,650.18
305.05
836.21
(3,899.67)
281.15
3,212.76
679.96
(637.35)
41,428.29
(18,402.04)
(362.24)
22,664.01

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม
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188,213.21
-

121,663.07

27,376.74

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม

รายจายฝายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

351.87

1,814.04

6,120.17
-

11,004.90

54,488.48

183,831.84
-

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

875.33

4,050.43

หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม

รายจายฝายทุน

6,266.03
-

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

0.16

452.15

9,248.35
149.32

ออสเตรเลีย

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

0.01

15.05

307.90
4.97

ออสเตรเลีย

18.42

7.41

293.20
-

อเมริกา

576.18

222.42

8,806.97
-

อเมริกา

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

7,375.35

17,744.46

116,030.25
-

แอฟริกา

235.82

590.75

3,862.90
-

แอฟริกา

3,398.31

13,306.12

28,361.22
1,904.95

อื่น ๆ

108.66

442.99

944.21
63.42

อื่น ๆ

1,407.27

1,694.77

3,069.62
11,468.70

อื่น ๆ

44.99

56.43

102.19
381.82

106

51,138.91

209,571.47
111,654.74
321,226.21

537,561.46
13,522.97
124,552.67
675,637.10

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม

1,635.10

6,977.10
3,717.23
10,694.33

17,896.60
450.21
4,146.64
22,493.45

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
อื่น ๆ
รวม
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รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น สุทธิ
รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
837.98
957.27
4.64
2.60
1,802.49
557.32
104.19
45.90
18.76
453.87
(31.26)
37.90
1,186.68
615.81

(192.09)
423.72

275.73
4,280.74
19.57
0.82
4,576.86
486.49
1.61
43.09
527.57
1,511.06
(39.64)
104.71
2,634.89
1,941.97

(706.09)
1,235.88

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(14.56)

-

4.25
0.07
4.32
2.80
12.75
0.09
1.08
2.16
18.88
(14.56)

ออสเตรเลีย

(10.15)

0.09

0.41
0.01
0.42
0.35
5.17
4.74
0.12
0.28
10.66
(10.24)

อเมริกา

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

14.21

2.97

66.79
11.98
78.77
12.99
0.07
23.79
29.94
0.02
0.72
67.53
11.24

แอฟริกา

(15.49)

(21.29)

52.95
0.07
53.02
10.95
14.26
7.29
13.47
0.04
1.21
47.22
5.80

อื่นๆ

28.93

(6.37)

11.55
122.74
0.11
134.40
17.20
93.57
3.27
(0.58)
0.15
(14.51)
99.10
35.30

อื่น ๆ

(320.61)
(110.06)
(0.11)
(430.78)
(334.62)
(97.58)
(3.61)
(18.20)
(454.01)
23.23
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1,178.62
4,984.19
41.14
15.55
6,219.50
750.68
128.10
133.55
546.33
2,008.21
(70.06)
126.49
(12.35)
3,610.95
2,608.55
(17.84)
(250.23)
2,340.48
14.25
70.68
(108.48)
38.53
(109.40)
2,246.06
(922.78)
245.78
1,569.06

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
การตัดบัญชี
รวม
รายการ
ระหวางกัน
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รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
รวมรายได
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น สุทธิ
รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได - โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
25,804.49
29,754.14
143.71
79.85
55,782.19
17,233.86
3,214.06
1,419.85
570.07
14,021.50
(955.16)
1,173.14
36,677.32
19,104.87

(5,952.36)
13,152.51

8,562.87
132,856.46
605.13
25.56
142,050.02
15,065.24
49.58
1,336.57
16,374.66
46,901.78
(1,216.95)
3,254.80
81,765.68
60,284.34

(21,909.79)
38,374.55

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(452.64)

-

130.10
2.40
132.50
85.74
396.85
2.99
33.51
66.05
585.14
(452.64)

ออสเตรเลีย

(315.74)

2.67

12.27
0.37
12.64
10.65
160.28
147.89
3.62
8.62
(0.01)
331.05
(318.41)

อเมริกา

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

450.07

92.46

2,076.11
371.37
2,447.48
405.04
2.27
728.52
930.91
0.62
22.51
2,089.87
357.61

แอฟริกา

(477.50)

(643.63)

1,600.74
0.09
2.11
1,602.94
331.13
438.81
222.04
407.13
1.15
36.56
(0.01)
1,436.81
166.13

อื่น ๆ

892.00

(197.13)

349.29
3,804.18
3.48
4,156.95
527.07
2,900.04
100.63
(17.89)
4.43
(446.46)
3,067.82
1,089.13

อื่น ๆ

(9,963.64)
(3,411.47)
(3.47)
(13,378.58)
(10,398.29)
(3,024.51)
(111.56)
(566.54)
(14,100.90)
722.32

การตัดบัญชี
รายการ
ระหวางกัน
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36,329.66
154,723.07
1,271.74
481.67
192,806.14
23,174.70
3,950.74
4,127.25
16,944.73
62,257.00
(2,146.10)
3,924.89
(380.42)
111,852.79
80,953.35
(553.84)
(7,743.16)
72,656.35
441.27
2,210.10
(3,365.75)
1,218.06
(3,405.79)
69,754.24
(28,607.78)
7,656.08
48,802.54

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม

112

200,161.48
-

132,889.12

28,871.66

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม

รายจายฝายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3,039.48

1,536.07

6,441.79
-

93,823.70

46,318.64

194,245.72
-

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

930.29

4,407.02

หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม

รายจายฝายทุน

6,637.98
-

สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอเชียตะวันออก
ประเทศไทย
เฉียงใตอื่น

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

606.98

112.01

9,783.19
149.90

ออสเตรเลีย

อเมริกา

10.49

5.23

331.12
-

อเมริกา

321.12

157.60

9,984.71
-

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

19.56

3.71

324.44
4.97

ออสเตรเลีย

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

4,105.72

17,190.02

106,702.49
-

แอฟริกา

132.29

570.07

3,538.59
-

แอฟริกา

24,324.07

12,842.77

29,079.32
2,408.86

อื่นๆ

804.87

425.91

964.36
79.89

อื่น ๆ

2,388.23

1,372.80

3,333.70
11,100.89

อื่น ๆ

78.33

45.52

110.55
368.14
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154,441.48

210,882.96
104,048.62
314,931.58

553,290.61
13,659.65
105,040.03
671,990.29

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม

5,015.31

6,993.53
3,450.58
10,444.11

18,348.83
453.00
3,483.45
22,285.28

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
อื่น ๆ
รวม
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รายงานทางการเงิิน 2563

รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
114บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ในระหวางป พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไดนําเสนอสวนงานที่รายงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอตอผูมีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน โดยแบงเปนสวนงานตาง ๆ ดังนี้
 สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมถึงธุรกิจ ทอขนสงก า ซธรรมชาติ ใ นตา งประเทศ โดยเปนผูดําเนิน การหรือรวมลงทุนกั บ บริษัท สํา รวจและผลิ ต
ปโตรเลียมอื่น ๆ ซึ่งโครงการในประเทศสวนใหญตั้งอยูในบริเวณอาวไทย โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา และอื่น ๆ
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
และสวนงานอื่น ๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดทําการปรับปรุงขอมูลยอนหลังของป พ.ศ. 2562 ที่นํามาแสดง เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีลูกคารายใหญจํานวน 1 ราย สําหรับรายไดจากการขายภายใต
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม โดยคิดเปนรอยละ 76 ของรายไดจากการขาย ทั้งนี้รายไดจากการขายดังกลาวไดแสดงไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 (ก) ภายใตหัวขอบริษัทใหญ (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุม
บริษัทมีลูกคารายใหญจํานวน 1 ราย สําหรับรายไดจากการขายภายใตสวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม โดยคิดเปนรอยละ
81 ของรายไดจากการขาย ทั้งนี้รายไดจากการขายดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 (ก) ภายใต
หัวขอบริษัทใหญ)
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สินทรัพย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพยอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงานจากการ
ดําเนินงานรวมกัน
รวมสินทรัพย
-

213.70
0.52

44.88
259.10

-

0.19
0.52

54.88
55.59

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

53.41

-

-

4.35
0.01

49.05

96.02

-

-

12.09
0.25

83.68

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในแตละระดับ

12.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม

12 มูลคายุติธรรม

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

0.05

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

54.88
109.05

0.57

0.19

4.35
0.01

49.05
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44.88
355.12

0.52

213.70

12.09
0.25

83.68

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ขอมูลระดับที่ 3
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หนี้สิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ
หนี้สินอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุนในการรวมคา
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุนในการรวมคา
รวมหนี้สิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

30.34

-

3.44
26.23

0.67

15.21

-

2.09
13.12

-

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

3.63
58.95

2.01
53.31

-

-

7.10
51.86
58.96

-

-

-

3.63
89.29

2.01
53.31

3.44
26.23

0.67

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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7.10
51.86
74.17

-

2.09
13.12

-

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ขอมูลระดับที่ 3
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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สินทรัพย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพยอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สินผลประโยชนพนักงานจากการ
ดําเนินงานรวมกัน
รวมสินทรัพย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

6,444.00
15.81

1,353.50
7,813.31

-

5.81
15.44

1,648.43
1,669.68

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1,604.35

-

-

130.67
0.34

1,473.34

2,895.37

-

-

364.53
7.63

2,523.21

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1.50

1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 3
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1,648.43
3,275.53

16.94

5.81

130.67
0.34

1,473.34
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1,353.50
10,708.68

15.81

6,444.00

364.53
7.63

2,523.21

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หนี้สิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ
หนี้สินอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุนในการรวมคา
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุนในการรวมคา
รวมหนี้สิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

911.59

-

103.40
787.95

20.24

458.76

-

63.16
395.60

-

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

108.90
1,770.59

60.46
1,601.23

-

-

213.94
1,563.84
1,777.78

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 3
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

108.90
2,682.18

60.46
1,601.23

103.40
787.95

20.24

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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213.94
1,563.84
2,236.54

-

63.16
395.60

-

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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หนี้สิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมหนี้สิน

สินทรัพย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพยอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
- เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

0.21
0.21

0.19
0.19

-

-

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

22.66
22.66

33.52

-

-

33.52

12.03
12.03

64.35

-

0.25

64.10

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

-

0.05
0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

22.66
22.66

0.05
33.76

0.19

-

33.52
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12.03
12.03

64.56

0.21

0.25

64.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ขอมูลระดับที่ 3
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หนี้สิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมหนี้สิน

สินทรัพย
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธที่ใชสําหรับปองกันความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพยอนุพันธที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินทรัพยทางการเงินอื่น
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

6.34
6.34

5.57
5.57

-

-

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 1
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

680.52
680.52

1,006.72

-

-

1,006.72

362.65
362.65

1,940.38

-

7.63

1,932.75

ขอมูลระดับที่ 2
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

-

1.50
1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอมูลระดับที่ 3
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

680.52
680.52

1.50
1,013.79

5.57

-

1,006.72

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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362.65
362.65

1,946.72

6.34

7.63

1,932.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น เป น ไปตามนโยบายการบั ญ ชี ต ามที่ เ ป ด เผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.8 สินทรัพยทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.20 หนี้สินทางการเงิน
การโอนระหวางระดับของชั้นมูลคายุติธรรม
กลุมบริษัทไมมีรายการโอนระหวางระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
12.2 เทคนิคการประเมินมูลคามูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมแบงออกเปนลําดับชั้นตามขอมูลที่ใชดังนี้
12.2.1

เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 1

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอางอิงจากการใชราคา Quoted Prices ของแตละสินทรัพยหรือหนี้สินโดยตรง
จากตลาด (Active Markets)
12.2.2

เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาซึ่งใชขอมูลที่สามารถสังเกตได
อยางมีนัยสําคัญและอางอิงจากประมาณการของกลุมบริษัทมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน มีดังนี้

สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามัน (Swap) และสัญญาสิทธิใน
ราคาน้ํามัน (Option) โดยมูลคายุติธรรมของสัญญา Swap มีการประเมินจากระดับราคา Swap ซึ่งคํานวณมา
จากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา สวนมูลคายุติธรรมของสัญญา Option ประเมินจากคาธรรมเนียม
สวนเพิ่ม (Premium) ซึ่งวิธีการคํานวณตองอาศัยตัวแปรตาง ๆ เชน ระดับราคา Swap ในตลาด ระยะเวลา
ในการใชสิทธิ และความผันผวนของราคา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่มีสิทธิ
ในการปรั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น มี ก ารวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาส ว นที่ เ ป น สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
โดยอ า งอิ ง จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า ซึ่ ง มี ก ารเสนอซื้ อ ขายกั น ในตลาดที่ มี
สภาพคลอง ในขณะที่มูลคา ยุติธรรมของสัญ ญาสิทธิใ นการปรับอัตราแลกเปลี่ ยน มีการประเมินมูลคา
ยุติธรรมผานการคํานวณจากตัวแปรตาง ๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในอนาคต ระดับราคา
Swap ในตลาด ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาสิทธิ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา
ซึ่งไดมาจากเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ (Option) มีการประเมินมูลคายุติธรรมผานการคํานวณ
จากตัวแปรตาง ๆ เชน ระดับราคา Swap ในตลาด อัตราดอกเบี้ยอางอิง ระยะเวลาในการใชสิทธิ และ
ความผันผวนของราคา

โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรมอยูใน
ระดับที่ 2
12.2.3 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได
ในตลาด ซึ่งกลุมบริษัทใชเทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3 โดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ตารางตอไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขอมูลระดับ 3 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การรับรูจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช
ลดลง
เปลี่ยนประเภท
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุน
การเปลีย่ นแปลงซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สิ่งตอบแทนที่จะ
จายในอนาคตจาก
การซือ้ ธุรกิจ

สิ่งตอบแทนที่ตอง
จายในการซื้อ
สัดสวนการถือหุน
ในการรวมคา

7.10
7.10
(1.71)
0.25
5.64

51.22
0.64
51.86
1.45
53.31

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพยทาง
การเงินที่วัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
0.35
(0.30)
0.05

58.32
0.64
58.96
0.35
(1.71)
(0.30)
1.70
59.00
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งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

สิ่งตอบแทนที่จะ
จายในอนาคตจาก
การซือ้ ธุรกิจ

สิ่งตอบแทนที่ตอง
จายในการซื้อ
สัดสวนการถือหุน
ในการรวมคา

สินทรัพยทาง
การเงินที่วัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การรับรูจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช
ลดลง
เปลี่ยนประเภท
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรูในกําไรหรือขาดทุน
การเปลีย่ นแปลงซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

213.94
213.94
(53.35)
7.79
0.98

1,589.50
19.86
(45.52)
1,563.84
45.24
(7.85)

10.41
(9.30)
0.07
0.32

1,803.44
19.86
(45.52)
1,777.78
10.41
(53.35)
(9.30)
53.03
0.07
(6.55)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

169.36

1,601.23

1.50

1,772.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การรับรูจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช
การเปลีย่ นแปลงซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

0.05
0.05

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การรับรูจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช
การเปลีย่ นแปลงซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1.44
0.07
(0.01)
1.50
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5.64
53.31

7.10
51.86

169.36
1,601.23

สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุนในการรวมคา

อัตราคิดลดที่ปรับดวยความเสี่ยง
อัตราคิดลดที่ปรับดวยความเสี่ยง

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได

ตารางตอไปนี้แสดง ความสัมพันธของขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดกับมูลคายุติธรรม

สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวน
การถือหุนในการรวมคา

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได

รอยละ 1.00
รอยละ 1.00

การเคลื่อนไหว

พ.ศ. 2562

ลดลง รอยละ 1.12
ลดลง รอยละ 0.91

เพิ่มขึ้น รอยละ 1.16
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.92
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รอยละ 2.71 - 2.84 รอยละ 2.71 - 2.84
รอยละ 2.62 - 2.91 รอยละ 2.62 - 2.91

ขอมูล
พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน
การลดลงของสมมติฐาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

213.94 อัตราคิดลดที่ปรับดวยความเสี่ยง
1,563.84 อัตราคิดลดที่ปรับดวยความเสี่ยง

มูลคายุติธรรม
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ตารางตอไปนี้แสดงสรุปขอมูลเชิงปริมาณของขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีสาระสําคัญที่ใชในการจัดทํามูลคายุติธรรมที่เปนขอมูลระดับที่ 3

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม
ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่มีสาระสําคัญของลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับดวยความ
เสี่ยง ประมาณโดยอางอิงจากตนทุนเงินกูของกลุมบริษัท
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยทาง
การเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไดถูกประเมินมูลคาโดยใชแผนธุรกิจรวมกับ
การประเมินสภาพปจจุบันของตลาด ทั้งนี้ผูบริหารพิจารณาวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินดังกลาวมี
มูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินในแตละประเภท แตไมรวมรายการที่มีราคาตาม
บัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่
มีเงื่อนไขการกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ

2,830.37

3,293.95

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ

379.26

450.26

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
85,016.15

98,940.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
11,391.98

13,524.62

มูลคาตามบัญชีของหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินบาทอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond
Market Association) ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอางอิงจากราคาซื้อขายที่สังเกตไดจากตลาดรองของ
ตราสารหนี้ตางประเทศ ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ทั้งนี้ราคาตามบัญชีของเงินใหกูยมื ระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืมระยะยาว มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 หนี้สินตามสัญญาเชา
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 หนี้สินตามสัญญาเชา
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินขางตนวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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13 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
ตั๋วเงินคลังที่ครบกําหนดไถถอน
ไมเกินสามเดือน
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1,222.66

1,867.51

36,725.19

56,312.82

2,443.51

900.56

73,395.82

27,155.62

37.67
0.16
3,704.00

19.68
35.15
2,822.90

1,131.50
4.86
111,257.37

593.32
1,059.88
85,121.64

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

289.10

45.24

8,683.61

1,364.07

830.00
0.16
1,119.26

635.38
35.15
715.77

24,930.76
4.86
33,619.23

19,159.32
1,059.88
21,583.27
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ารวจและผลิ
ตปยโมตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)
128บริษัท ปตท.สํ
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโตรเลีี
จำำ�กััด ย
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ลูกหนี้การคา สุทธิ
ลูกหนี้อื่น สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ

572.15
218.61
790.76

793.77
189.43
983.20

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ลูกหนี้การคา สุทธิ
ลูกหนี้อื่น สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ

280.03
186.32
466.35

354.51
361.58
716.09

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

17,185.75
6,566.43
23,752.18

23,935.12
5,712.32
29,647.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
8,411.33
5,596.44
14,007.77

10,689.67
10,903.30
21,592.97

ลูกหนี้การคาสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
(พ.ศ. 2562 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตาม TAS 101)
รวม

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

538.26

763.88

16,167.94

23,033.91

3.59
0.30
31.10
573.25

0.75
27.91
2.33
794.87

107.73
9.01
934.20
17,218.88

22.84
841.54
69.96
23,968.25

(1.10)
572.15

(1.10)
793.77

(33.13)
17,185.75

(33.13)
23,935.12
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริปษระกอบงบการเงิ
ัท ปตท.สํานรวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
(พ.ศ. 2562 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตาม TAS 101)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

250.50

325.18

7,524.12

9,805.32

0.07
0.02
30.54
281.13

0.45
27.90
2.08
355.61

2.21
0.65
917.48
8,444.46

13.55
841.21
62.72
10,722.80

(1.10)
280.03

(1.10)
354.51

(33.13)
8,411.33

(33.13)
10,689.67

เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเปนสินทรัพยหมุนเวียน มูลคายุติธรรมจึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
15 สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย:
ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
ราคาตามบัญชีตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
หนวย: ลานดอลลาร
หนวย:
ลานบาท สหรัฐอเมริกา
ลานบาท

213.70
423.03
(621.90)

6,444.00
13,230.48
(19,450.35)

0.21
50.00
(50.20)

6.34
1,563.79
(1,570.09)

(0.82)
(14.01)

(26.06)
(438.28)

(0.01)

(0.28)

-

240.21
-

-

0.24
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รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
130บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นขางตนเปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVPL) กลุมบริษัท
มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวย FVPL ทั้งนี้ ความเสี่ยงสูงสุด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเทากับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
16 สินคาคงเหลือ

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อสําหรับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

24.24
351.76
376.00
(0.88)
(37.02)
(37.90)
338.10

32.50
321.25
353.75
(0.41)
(23.01)
(23.42)
330.33

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินคาคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อสําหรับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

3.11
115.64
118.75
(19.20)
(19.20)
99.55

5.33
111.63
116.96
(12.90)
(12.90)
104.06

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
728.24
10,565.84
11,294.08
(26.48)
(1,111.91)
(1,138.39)
10,155.69

980.08
9,686.88
10,666.96
(12.29)
(693.71)
(706.00)
9,960.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
93.47
3,473.62
3,567.09
(576.80)
(576.80)
2,990.29

160.72
3,366.12
3,526.84
(389.08)
(389.08)
3,137.76
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย
และกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคล
ซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น แต ล ะรายการ บริ ษั ท จะคํ า นึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทดังกลาวถือหุน
ในบริษัทคิดเปนจํานวนรอยละ 63.79 จํานวนหุนที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน คือ กิจการที่ผูถือหุนรายใหญ บริษทั รวมและการรวมคาของบริษัท มีอํานาจควบคุมในกิจการอื่นนั้น
รายการระหวางบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา การดําเนินงานรวมกัน และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน
มีนโยบายการคิดราคาดังนี้






การขายสินคา คิดราคาโดยอางอิงจากราคาตลาด
รายไดดอกเบี้ยรับ คํานวณโดยคํานึงถึงตนทุนของเงินที่กูมาโดยถัวเฉลี่ยบวกกําไรสวนเพิ่ม
รายการซื้อสินคาและรับบริการเปนไปตามเงื่อนไขและคิดราคาโดยใชราคาตามที่ตกลงกัน
คาเชา คิดราคาตามราคาที่ตกลงกัน
คาใชจายอื่นประกอบดวยคาบริหารจัดการ เปนการใหบริการดานการบริหารจัดการแกบริษัทใหญ บริษัทยอย และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหบริษัทดังกลาวสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากตนทุนการ
ใหบริการบวกกําไรสวนเพิ่ม
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รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
132 บริษบริิัทษัปตท.สํ
ัท ปตท.สำำ�ารวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยมปจำำโ�ตรเลี
กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทใหญ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา
และการดําเนินงานรวมกัน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
ซื้อและคาใชจายอื่น
รายไดดอกเบี้ย

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

3,811.34
4.43
20.68

4,917.40
7.24
4.71

119,056.63
138.58
646.92

152,646.96
224.64
146.33

0.48
2.20
45.61

0.63
6.28
42.23

15.19
68.66
1,426.50

19.46
194.88
1,310.59

79.77
0.41
38.51
2.30

66.79
1.14
49.84
3.14

2,485.76
12.70
1,204.42
71.99

2,076.12
35.47
1,546.70
97.61
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ษัท ปตท.สํ
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทใหญ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา
และการดําเนินงานรวมกัน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
รายไดอื่น
ซื้อและคาใชจายอื่น

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

2,587.80
2.01
19.78

3,225.83
3.04
4.47

80,825.05
62.81
618.77

100,090.63
94.44
138.86

239.49
2.48
43.70

275.78
6.39
41.10

7,495.77
77.54
1,366.80

8,549.21
198.21
1,275.42

0.34
21.64

1.00
20.09

10.63
676.72

31.05
623.48

ข) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทใหญ

424.39

534.84

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
12,747.46

16,127.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทใหญ

279.16

353.32

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
8,385.18

10,653.92
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รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
134บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทยอย

78.32

362.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
2,352.40

10,915.76

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0.05 ตอป (พ.ศ. 2562: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 1.05 ตอป)
ง) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทรวม
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

15.56
59.39
74.95

19.24
66.82
86.06

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
467.50
1,783.63
2,251.13

580.00
2,014.92
2,594.92
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทยอย
บริษัทรวม

6,780.41
15.56
6,795.97

6,391.07
19.24
6,410.31

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
203,663.63
467.50
204,131.13

192,716.37
580.00
193,296.37

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.54 ตอป (พ.ศ. 2562: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.62 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลาของ
เงินกูยืมนี้ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป
บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทรวม โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.50 ถึงรอยละ 3.35 ตอป (พ.ศ. 2562: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป)
กลุมบริษัทใหกูยืมเงินแกกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.17 ถึงรอยละ 3.71 ตอป (พ.ศ. 2562: อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.01 ถึงรอยละ 4.67 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับป มีดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย:
ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
ขอมูลการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
หนวย: ลานดอลลาร
หนวย:
ลานบาท สหรัฐอเมริกา
ลานบาท

86.06
(11.09)
(0.02)

2,594.92
(346.71)
(0.77)

6,410.31
489.41
(105.12)
1.37

193,296.37
15,306.76
(3,287.73)
42.99

74.95

3.69
2,251.13

6,795.97

(1,227.26)
204,131.13
131
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย โดยผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนาและผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับเงินใหกูยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อมีจํานวนไมมีนัยสําคัญ
จ) คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกลุมบริษัท
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

6.85

7.65

214.71

239.26

0.47
7.32

0.55
8.20

14.61
229.32

16.94
256.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

6.83

7.64

214.10

238.95

0.47
7.30

0.55
8.19

14.61
228.71

16.94
255.89
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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18 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม การร่วมค้า และการดําเนิ นงานร่วมกัน
จํานวนของเงินลงทุนรับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในการรวมคา
รวม

216.87
233.34
450.21

227.63
225.37
453.00

หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
รวม

1,082.37
25.58
1,107.95

924.40
25.58
949.98

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
หน่ วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

6,514.00
7,008.97
13,522.97

6,863.84
6,795.81
13,659.65

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หน่ วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
32,511.19
768.27
33,279.46

27,874.46
771.26
28,645.72
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18.1

เงินลงทุนในบริษัทยอย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยระหวางปมีดังตอไปนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
924.40
157.97
1,082.37

795.71
128.69
924.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
27,874.46
4,940.49
(303.76)
32,511.19

25,820.71
3,993.94
(1,940.19)
27,874.46

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 726.80 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 7.27 ลานหุน มูลคา
หุนละ 100 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ปตท.สผ.อี เอช ไดทําการเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยน จํานวน 3,294 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหม จํานวน 32.94 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดทําการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 511.31 ลานดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 0.16 ลานดอลลารฮองกง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปตท.สผ.อีเอช ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 284 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 2.84 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่อ วัน ที่ 4 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ปตท.สผ.อี เอช ไดทําการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน จํานวน 208.71 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหม จํานวน 2.09 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
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ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการสนับสนุนบุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
บริหารจัดการดานการเงินของกลุมบริษัท

ไทย
ไทย
ไทย
หมูเกาะเคยแมน
ฮองกง
ไทย
ไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)

บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทที ีอีพี เซอรวิสเซส)

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)

บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
(ปตท.สผ.อีเอช)

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)

ธุรกิจปโตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

รายชื่อบริษัทยอย

ประเทศที่
จดทะเบียน

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทมีดังตอไปนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

413.65

0.07

52.39

0.01

99.79

0.08

516.38

272.18

0.07

35.89

0.01

99.79

0.08

516.38

12,424.72

2.22

1,573.70

0.15

2,997.43

2.32

15,510.65
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8,207.33

2.23

1,082.28

0.15

3,009.10

2.33

15,571.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน)
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิิน 2563

บริษัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปยโตรเลี
ม จํากัด (มหาชน)
140
บริิษััท ปตท.สำำ
�รวจและผลิิตปิิโตรเลีี
ม จำำ�กััดย(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัทที่อยูภายใตบริษัทยอยของบริษัทที่รวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมมีดังตอไปนี้

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

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

ไทย

บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี)
บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค)

รายชื่อบริษัทยอย

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ไทย

ธุรกิจเทคโนโลยีที่

100

100

เกี่ยวของกับปโตรเลียม
บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี)

ไทย

ธุรกิจเทคโนโลยี

100

100

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) 1

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)

เครือรัฐออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ

100

100

100

100

ฮองกง

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

JV Marine Limited (JV Marine)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 2
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริษประกอบงบการเงิ
ัท ปตท.สํานรวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

141

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)

หมูเกาะเคยแมน

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)

รายชื่อบริษัทยอย

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

เนเธอรแลนด

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)

แคนาดา

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

แคนาดา

ใหบริการจัดหาเงินทุน

100

100

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)

เพื่อธุรกิจของกลุมบริษัท
Cove Energy Limited (Cove)

สหราชอาณาจักร

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited

สาธารณรัฐไซปรัส

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)

สาธารณรัฐไซปรัส

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)

สาธารณรัฐไซปรัส

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

สาธารณรัฐเคนยา

ธุรกิจปโตรเลียม

-

100

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH)

เนเธอรแลนด

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)

เนเธอรแลนด

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

สหพันธสาธารณรัฐ

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

(CEMROL) 3

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)

4

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and
Production Limitada (PTTEP BL)

บราซิล

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP SP Limited (PTTEP SP)

สหราชอาณาจักร

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)

ฮองกง

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)

ฮองกง

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)

เม็กซิโก

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)

บาฮามาส

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)

บาฮามาส

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

เนเธอรแลนด

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

สาธารณรัฐปานามา

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

สาธารณรัฐปานามา

ใหบริการสนับสนุน

100

100

100

100

บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7)

PTTEP Group Holding B.V. (PGH)

5

Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC)
PTTEP (Kazakhstan) Corporation (PKC) 7
PTTEP (Angola) Corporation (PANG)

8

Partex (Brazil) Corporation (PBC)
PTTEP Gas Corporation (PGC)

9

Partex Services Corporation (PSC)

6

บุคลากร
Participations and Explorations Corporation (PEC)

สาธารณรัฐปานามา

ธุรกิจปโตรเลียม
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อบริษัทยอย

PTTEP Oman E&P Corporation (POC) 10
Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

สาธารณรัฐปานามา
โปรตุเกส

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ใหบริการสนับสนุน

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

สหพันธสาธารณรัฐ

ใหบริการสนับสนุน

100

100

บราซิล

บุคลากร

Petrolífera, S.A. (PSP)
Partex Brasil Ltda. (PBL)

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

บุคลากร
สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล

Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO)
1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ปดบริษัท
3 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริ ษั ท อนุ มั ติ ใ ห จ ดทะเบี ย นเลิ ก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู
ระหวางดําเนินการปดบริษัท
4 ตามที่บริษัทไดอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น
CEKL ไดรับอนุมัติใหเลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 Partex Holding B.V. (PHBV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Group Holding B.V.
(PGH)
6 Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนเลิกบริษัทตามมติที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
7 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 Partex (Kazakhstan) Corporation (PKC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP (Kazakhstan)
Corporation (PKC)
8 เมื่ อวั นที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 Partex (Angola) Corporation (PANG) ซึ่ งเป นบริ ษั ทย อยของกลุ มบริษั ทได จดทะเบี ยนเปลี่ ยนชื่ อเป น PTTEP (Angola)
Corporation (PANG)
9 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 Partex Gas Corporation (PGC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Gas Corporation
(PGC)
10 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 Partex (Oman) Corporation (POC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Oman E&P
Corporation (POC)
2
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18.2

143

เงินลงทุนในบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมระหวางปมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
ผลกระทบจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี
เงินปนผลรับ
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
- การวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
- การวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
- ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินของบริษัทรวม
เปลี่ยนประเภท
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

227.63
22.71
12.48
(2.87)

219.80
6.07
(2.81)

6,863.84
684.78
390.96
(89.68)

7,132.36
187.36
(87.13)

(0.14)
(44.00)

(0.03)
-

(4.66)
(1,390.33)

(0.94)
-

0.70
0.30

4.41
-

20.60
9.30

137.37
-

0.06
216.87

0.19
227.63

29.19
6,514.00

(505.18)
6,863.84

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

25.58

25.58

771.26

829.99

25.58

25.58

(2.99)
768.27

(58.73)
771.26
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MoZ LNG1 Holding Company

Ltd 4

Leismer Aerodrome Limited (LAL)

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (พีทีที จีแอล)

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 3

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (พีทีที ดิจิตอล)

(เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

รายชื่อบริษัทรวม 1, 2

ธุรกิจปโตรเลียม

ไทย

เอมิเรตส

สหรัฐอาหรับ
ธุรกิจปโตรเลียม

ใหบริการการเดินทางทางอากาศ

ใหบริการฐานปฏิบัตกิ ารทางเดินอากาศ

เครือรัฐออสเตรเลีย
แคนาดา

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทและบริษัทมีดังตอไปนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

8.5

32

50

50

20

50

-

32

50

50

20

50

-

3.70

129.28

4.97

16.40

62.52

-

3.84

151.50

4.97

13.70

53.62

-

111.13

3,883.17

149.32

492.76

1,877.62
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-

115.66

4,568.44

149.90

413.06

1,616.78

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
งบการเงินรวม (ตามวิธีสวนไดเสีย)
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

144
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4

20

50
20

50
0.79

24.79
0.79

24.79

23.67

744.60
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23.76

747.50

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน)
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
ในระหวางป พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีการทบทวนการจัดประเภทเงินลงทุนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สงผลใหเงินลงทุนดังกลาวถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งรับรูโดยวิธีสวนไดเสีย

3 บริษัทรวมของกลุมบริษัท

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกิจ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินลงทุนในบริษัทรวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท

ไทย

ไทย

2 กลุมบริษัทไมมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในบริษัทรวม

1

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (พีทีที ดิจิตอล)

(เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

รายชื่อบริษัทรวม 1, 2

ประเทศที่
จดทะเบียน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัทรวมแตละรายที่ไมมีสาระสําคัญ

กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ ซึ่งไดบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย ดังนี้
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
ซึ่งแตละรายไมมสี าระสําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนรวมของสวนแบงของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

216.87

227.63

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
12.48
(43.44)
(30.96)

6.07
4.38
10.45

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

6,514.00

6,863.84

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
390.96
(1,374.39)
(983.43)

187.36
136.43
323.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทมีสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวมที่ยังไมไดรับรูจํานวน 0.16 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (4.68 ลานบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18.3

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

147

เงินลงทุนในการรวมคา

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคาระหวางปมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนป
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี
เงินปนผลรับ
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
- ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินของการรวมคา
การซื้อธุรกิจ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การลงทุนลดลง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

225.37
29.16
(23.94)

17.41
6.28
(11.91)

6,795.81
916.27
(748.72)

565.02
193.05
(369.58)

0.01
3.13
(0.39)

82.96
130.63
-

0.32
98.15
(12.30)

2,502.52
4,054.04
-

233.34

225.37

(40.56)
7,008.97

(149.24)
6,795.81

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดรวมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด (เอทีไอ) โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท โดยเออารวีถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และชําระคาหุนไปแลวจํานวนรอยละ 60
ของทุนจดทะเบียน กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน เอทีไอ เปนเงินลงทุนในการรวมคา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เออารวีไดรวมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีเควสต จํากัด (ซีเควสต) โดยมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 5 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยเออารวีถือหุนในสัดสวนรอยละ 50
และชําระคาหุนไปแลวจํานวนรอยละ 43.88 ของทุนจดทะเบียน กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน ซีเควสต เปนเงินลงทุน
ในการรวมคา
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ใหเชาเรือ FSO
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี

บาฮามาส
สหรัฐอเมริกา
รัฐสุลตานโอมาน
ไทย
ไทย

Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. (Erawan 2 FSO Bahamas) 3

APICO LLC (APICO)

Oman LNG LLC (OLNG)

บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส จํากัด (เอทีไอ)

บริษัท ซีเควสต จํากัด (ซีเควสต)

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท

3 ถือหุนใน

Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100

2 กลุมบริษัทไมมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในการรวมคา

1

ประเภทธุรกิจ

รายชื่อการรวมคา 1, 2

ประเทศที่
จดทะเบียน

รายละเอียดเงินลงทุนในการรวมคาของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

50

50

2

72.8215

13.11

-

-

2

72.8215

13.11

-

0.19

63.42

128.59

41.14

-

-

79.89

127.38

18.10

-

5.60

1,904.95

3,862.66

1,235.76
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-

-

2,408.86

3,841.17

545.78

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
งบการเงินรวม (ตามวิธีสวนไดเสีย)
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม) หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สํ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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การรวมคาแตละรายที่ไมมีสาระสําคัญ
กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในการรวมคาที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ ซึ่งไดบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
ซึ่งแตละรายไมมสี าระสําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนรวมของสวนแบงของกลุมบริษัทในการรวมคา
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

223.34

225.37

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
29.16
0.01
29.17

6.28
6.28

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
7,008.97

6,795.81

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
916.27
0.32
916.59

193.05
193.05
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18.4

การดําเนินงานรวมกัน

รายละเอียดเงินลงทุนในการดําเนินงานรวมกันของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้

รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน
Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn
Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company
(MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)

ประเทศที่
จดทะเบียน
มาเลเซีย

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
ประเภทธุรกิจ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ธุรกิจปโตรเลียม
50
50

เบอรมิวดา

ทอขนสงกาซ

25.5

25.5

หมูเกาะเคยแมน

ทอขนสงกาซ

19.3178

19.3178

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ออเรนจ)

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

53.9496

53.9496

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด (บี 8/32 พารทเนอร)

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

25.0009

25.0009

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

28.5

28.5

ธุรกิจปโตรเลียม

25

25

ธุรกิจปโตรเลียม

35

35

ทอขนสงกาซ

80

80

เนเธอรแลนด

ธุรกิจปโตรเลียม

50

50

รัฐสุลตานโอมาน

ธุรกิจปโตรเลียม

2

2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ธุรกิจปโตรเลียม

2

2

สหราชอาณาจักร

ธุรกิจปโตรเลียม

5

5

Hoang-Long Joint Operating Company
Hoan-Vu Joint Operating Company
Groupement Bir Seba (GBRS)
Andaman Transportation Limited (ATL)
Natuna 2 B.V. (Natuna)
Petroleum Development Oman LLC (PDO)
Abu Dhabi Gas Industries Limited (AGP)
Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายละเอียดโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่ดําเนินธุรกิจโดยกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บงกช
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
อาทิตย
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
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
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย

โพรดักชั่น โคราช อิงค
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

31ธันวาคม
พ.ศ.2563

31ธันวาคม
พ.ศ.2562

66.6667
80
45
20
25
5

66.6667
80
45
20
25
5

20

20

24.5

24.5
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ารวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
152 บริษบริิัทษััทปตท.สํ
ปตท.สำำ�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีียตมปจำำ�โกััตรเลี
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

25.5

25.5

19.31784

19.31784

100
21.375

100
21.375

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

100

100

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

100
100
5
66.6667
60
80
80

100
100
5
66.6667
60
80
80

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

80

80

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

100

100

Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn Bhd.

50

50

25.001

25.001

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา
สาธารณรัฐแหง Total E&P Myanmar
สหภาพเมียนมา
เยตากุน
สาธารณรัฐแหง Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
สหภาพเมียนมา
พีทีทีอีพี 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
จี 4/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
จี 9/43

ไทย-ราชอาณาจักร
กัมพูชา
แอล 22/43
ไทย
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
จี 4/48
ไทย
บงกช (แปลง จี 12/48)
ไทย
คอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)
ไทย
อาทิตย (แปลง จี 8/50)
ไทย
ซอติกา
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
เมียนมา เอ็ม 3
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
เมียนมา เอ็ม 11
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
พื้นที่พัฒนารวมไทยไทย-มาเลเซีย
มาเลเซีย

โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บี 8/32 และ 9 เอ 1
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม

7

7
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95
สาธารณรัฐสังคม Vietnam Oil and Gas Group
นิยมเวียดนาม

8.5

8.5

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

28.5

28.5

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

25

25

35

35

20
100
75

20
100
75

PTTEP South Asia Limited

50

50

PTTEP South Asia Limited

77.5

77.5

100

100

โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
Groupement Bir Seba
สาธารณรัฐ
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮอม (แปลง อียู-1)
บี 6/27
เอส 1

ไทย
ไทย
ไทย

PTTEP SP Limited
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
เมียนมา เอ็มดี-7 2
เมียนมา เอ็มโอจีอี 3 3

สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา

โครงการของ PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
มาเรียนา ออยล แซนด
แคนาดา
PTTEP Canada Limited
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รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
154บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

โครงการของบริษัท PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย *

เครือรัฐออสเตรเลีย

* รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีดังตอไปนี้
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

เอซี/อารแอล 7, เอซี/อารแอล 12 และเอซี/พี 54

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

100

เอซี/แอล 3

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

100

100

เอซี/อารแอล 10

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

90

90

เอซี/อารแอล 4 (Tenacious)

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

100

100

เอซี/อารแอล 6 (Audacious), เอซี/อารแอล 6

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

100

100

เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious)

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

100

100

เอซี/อารแอล 5 4

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

-

100

(ไมรวม Audacious)

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

โครงการของ PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
โมซัมบิก แอเรีย 1

สาธารณรัฐ

Total E&P Mozambique Area 1 Limitada

8.5

8.5

Premier Oil Natuna Sea BV

11.5

11.5

25

25

20

20

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

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

โครงการของ PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
บารารินเนียส เอพี 1
สหพันธ
Shell Brasil Petroleo Ltda.
สาธารณรัฐบราซิล
บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สหพันธ
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobas)
สาธารณรัฐบราซิล
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ษัท ปตท.สํ
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

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

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม
พ.ศ.2563

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
PTTEP SP Limited

15
35

15
35

42.5
80
80
55
70

42.5
80
80
55
70

20
16.67

20
16.67

60

60

100

100

Eni Abu Dhabi B.V.

30

30

Eni Abu Dhabi B.V.

30

30

Total E&P Oman Block 12 B.V.

20

-

Eni Abu Dhabi B.V.

30

-

31ธันวาคม
พ.ศ.2562

โครงการของ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ซาราวักเอสเค 410 บี
ซาราวักเอสเค 417
ซาราวักเอสเค 438
เพนนินซูลาร พีเอ็ม 407
เพนนินซูลาร พีเอ็ม 415

มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย

PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP HK Offshore Limited

โครงการของ PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)
เม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
เม็กซิโก
PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.
เม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
เม็กซิโก
Repsol Exploración México, S.A. de C.V.
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี)
จี 1/61
ไทย
บริ ษั ท ปตท.สผ.เอนเนอร ยี่ ดี เวลลอปเมนท
จํากัด
จี 2/61
ไทย
บริ ษั ท ปตท.สผ.เอนเนอร ยี่ ดี เวลลอปเมนท
จํากัด
โครงการของ PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
อาบูดาบี ออฟชอร 1
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
อาบูดาบี ออฟชอร 2
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
5
โอมาน ออนชอร แปลง 12
รัฐสุลตาน
โอมาน
6
สหรัฐอาหรับ
อาบูดาบี ออฟชอร 3
เอมิเรตส
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รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)
156 บริษบริิัทษัปตท.สํ
ัท ปตท.สำำ�ารวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยมปจำำโ�ตรเลี
กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม
พ.ศ.2563

31ธันวาคม
พ.ศ.2562

โครงการของ PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)
มาเลเซีย แปลงเค **

มาเลเซีย

มาเลเซีย แปลงเอช ***

มาเลเซีย

** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเค มีดังตอไปนี้
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม

31ธันวาคม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

Kikeh

PTTEP Sabah Oil Limited

56

56

SNP

PTTEP Sabah Oil Limited

22.4

22.4

GK

Sabah Shell Petroleum Co., Ltd.

6.366

6.366

*** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช มีดังตอไปนี้
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม

31ธันวาคม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

Rotan

PTTEP Sabah Oil Limited

56

56

อื่น ๆ

PTTEP Sabah Oil Limited

42

42

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม

31ธันวาคม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

โครงการของ PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)
ซาราวัก เอสเค 314เอ

มาเลเซีย

PTTEP Sarawak Oil Limited

59.5

59.5

ซาราวัก เอสเค 405บี

มาเลเซีย

PTTEP Sarawak Oil Limited

59.5

59.5

ซาราวัก เอสเค 309 และ

มาเลเซีย

เอสเค 311 ****
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุ
บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

157

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
**** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 มีดังตอไปนี้
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

31ธันวาคม

31ธันวาคม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

East Patricia

PTTEP Sarawak Oil Limited

42

42

อื่น ๆ

PTTEP Sarawak Oil Limited

59.5

59.5

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของกลุม PTTEP Holding Group B.V. (PGH)
แปลง 17/06
แองโกลา
TOTAL E&P Angola Block17.06 (TEPA)
สหพันธ
โปติกัวร
Partex Brasil Ltda
สาธารณรัฐบราซิล
ดุงกา
พีดีโอ (แปลง 6)

คาซัคสถาน
รัฐสุลตานโอมาน

มุคไคซนา (แปลง 53)

รัฐสุลตานโอมาน

31ธันวาคม
พ.ศ.2563

31ธันวาคม
พ.ศ.2562

2.5
50

2.5
50

Total E&P Dunga GmbH

20

20

Petroleum Development Oman LLC
Occidental Mukhaizna,LLC

2
1

2
1

1

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ
2 เมื่ อ วั นที่ 14 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 PTTEP South Asia Limited (PTTEPSA) ซึ่ ง เป นบริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได ยื่ น ขอยุ ติ ก ารสํ า รวจและ
คืนพื้นที่แปลงสํารวจโครงการเมียนมา เอ็มดี 7 ในสัดสวนรอยละ 50 กอนสิ้นสุดระยะเวลาสํารวจตามสัญญา (วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)
หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 PTTEP SA ไดยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ในสัดสวนรอยละ
77.5 หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
4 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดยื่นขอยุติการสํารวจ
และคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการเอซี/อารแอล 5 ในสัดสวนรอยละ 100 ตอรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตาม
สัญญาสัมปทานครบถวนแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
5 เมื่ อ วั นที่ 19 กุ ม ภาพั นธ พ.ศ. 2563 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่ ง เป นบริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท และผู รว มทุ น ได ล งนาม
ในสัญญา Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) กับ Oman's Ministry of Oil and Gas (MOG) เพื่อรับสิทธิในการ
ดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจบนบก Block 12 ซึ่งตั้งอยูตอนกลางของรัฐสุลตานโอมาน โดย PTTEP MENA ถือสัดสวน
ในแปลงสํารวจรอยละ 20 ทั้งนี้สัญญา EPSA ดังกลาว ไดรับอนุมัติโดยองคสุลตานแหงโอมานแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
6 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 PTTEP MENA และผูรวมทุนอื่นไดลงนามในสัญญาสัมปทาน เพื่อรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในแปลงสํารวจ Offshore 3 ซึ่งตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย PTTEP MENA
ถือสัดสวนในแปลงสํารวจดังกลาวรอยละ 30 ในชวงระยะเวลาสํารวจ ทั้งนี้ สิทธิในการเขาดําเนินการสํารวจจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพย
ระหวาง
อื่น ๆ
กอสราง
รวม

สินทรัพยเพื่อ
การสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

ทอขนสงกาซ

24,153.51
(17,990.69)
(329.88)
5,832.94

891.11
(248.43)
(5.25)
637.43

130.48
(84.66)
45.82

1,686.96
1,686.96

26,862.06
(18,323.78)
(335.13)
8,203.15

5,832.94
2,081.24
822.44
(23.34)
1,772.73
(1,970.42)

637.43
2.44
(29.81)

45.82
15.22
4.73
(0.06)
1.01
(8.17)

1,686.96
579.85
(11.52)
(777.62)
-

8,203.15
2,096.46
1,409.46
(34.92)
996.12
(2,008.40)

0.01
8,515.60

610.06

0.10
58.65

1,477.67

0.11
10,661.98

28,782.50
(19,937.02)
(329.88)
8,515.60

893.55
(278.24)
(5.25)
610.06

145.25
(86.60)
58.65

1,477.67
1,477.67

31,298.97
(20,301.86)
(335.13)
10,661.98

(128.11)
6.65
(121.46)

-

(1.38)
0.41
(0.97)

-

(129.49)
7.06
(122.43)

154

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพย
ระหวาง
อื่น ๆ
กอสราง
รวม

สินทรัพยเพื่อ
การสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

ทอขนสงกาซ

28,654.39
(19,930.37)
(329.88)
8,394.14

893.55
(278.24)
(5.25)
610.06

143.87
(86.19)
57.68

1,477.67
1,477.67

31,169.48
(20,294.80)
(335.13)
10,539.55

8,394.14
541.07
(64.34)
293.69
(1,934.55)
(47.52)
7,182.49

610.06
2.12
(29.85)
(0.41)
581.92

57.68
12.07
(2.88)
0.30
(14.29)
52.88

1,477.67
850.98
(31.28)
(277.12)
2,020.25

10,539.55
1,406.24
(98.50)
16.87
(1,978.69)
(47.93)
9,837.54

28,967.86
(21,423.30)
(362.07)
7,182.49

895.67
(308.09)
(5.66)
581.92

152.63
(99.75)
52.88

2,020.25
2,020.25

32,036.41
(21,831.14)
(367.73)
9,837.54
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยเพื่อ
การสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

ทอขนสงกาซ

รวม

783,777.47
(583,795.16)
(10,704.52)
189,277.79

28,916.58
(8,061.57)
(170.51)
20,684.50

4,233.87
(2,746.81)
1,487.06

54,741.44
54,741.44

871,669.36
(594,603.54)
(10,875.03)
266,190.79

189,277.79
63,886.42
25,524.46
(723.78)
55,016.62
(61,088.56)

20,684.50
75.62
(925.29)

1,487.06
459.09
146.62
(1.66)
31.14
(253.36)

54,741.44
17,995.71
(357.63)
(24,133.29)
-

266,190.79
64,345.51
43,742.41
(1,083.07)
30,914.47
(62,267.21)

(15,113.55)
256,779.40

(1,439.12)
18,395.71

(100.19)
1,768.70

(3,688.60)
44,557.63

(20,341.46)
321,501.44

867,907.44
(601,180.87)
(9,947.17)
256,779.40

26,944.20
(8,390.04)
(158.45)
18,395.71

4,379.89
(2,611.19)
1,768.70

44,557.63
44,557.63

943,789.16
(612,182.10)
(10,105.62)
321,501.44

(3,863.07)
200.59
(3,662.48)

-

(41.76)
12.48
(29.28)

-

(3,904.83)
213.07
(3,691.76)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยเพื่อ
การสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

ทอขนสงกาซ

รวม

864,044.37
(600,980.28)
(9,947.17)
253,116.92

26,944.20
(8,390.04)
(158.45)
18,395.71

4,338.13
(2,598.71)
1,739.42

44,557.63
44,557.63

939,884.33
(611,969.03)
(10,105.62)
317,809.68

253,116.92
16,922.24
(2,012.23)
9,185.31
(60,513.13)
(1,434.19)

18,395.71
66.12
(933.89)
(12.15)

1,739.42
377.61
(90.22)
9.24
(447.25)
-

44,557.63
26,615.03
(978.27)
(8,667.24)
-

317,809.68
43,981.00
(3,080.72)
527.31
(61,894.27)
(1,446.34)

476.06
215,740.98

(36.56)
17,479.23

(0.56)
1,588.24

(844.85)
60,682.30

(405.91)
295,490.75

870,109.75
(643,493.20)
(10,875.57)
215,740.98

26,903.22
(9,254.03)
(169.96)
17,479.23

4,584.27
(2,996.03)
1,588.24

60,682.30
60,682.30

962,279.54
(655,743.26)
(11,045.53)
295,490.75
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

12,514.92
(9,436.07)
3,078.85

89.26
(61.66)
27.60

675.61
675.61

13,279.79
(9,497.73)
3,782.06

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

3,078.85
294.72
550.69
(1,032.71)
2,891.55

27.60
1.95
(0.05)
0.29
(5.42)
24.37

675.61
115.43
(401.09)
389.95

3,782.06
412.10
(0.05)
149.89
(1,038.13)
3,305.87

13,360.27
(10,468.72)
2,891.55

85.37
(61.00)
24.37

389.95
389.95

13,835.59
(10,529.72)
3,305.87

-

(1.38)
0.41
(0.97)

-

(1.38)
0.41
(0.97)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

สินทรัพยระหวาง
กอสราง

รวม

13,360.27
(10,468.72)
2,891.55

83.99
(60.59)
23.40

389.95
389.95

13,834.21
(10,529.31)
3,304.90

2,891.55
174.05
(0.90)
134.12
(970.23)
2,228.59

23.40
6.18
(0.14)
0.30
(4.03)
25.71

389.95
245.62
(1.20)
(134.42)
499.95

3,304.90
425.85
(2.24)
(974.26)
2,754.25

13,513.75
(11,285.16)
2,228.59

89.32
(63.61)
25.71

499.95
499.95

14,103.02
(11,348.77)
2,754.25

159

164

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยระหวาง
อื่น ๆ
กอสราง

รวม

406,107.04
(306,198.97)
99,908.07

2,896.71
(2,000.96)
895.75

21,923.49
21,923.49

430,927.24
(308,199.93)
122,727.31

99,908.07
9,146.54
(0.02)
17,090.72
(32,041.22)
(6,912.40)
87,191.69

895.75
60.64
(1.62)
8.86
(168.36)
(60.33)
734.94

21,923.49
3,582.27
(12,447.85)
(1,299.43)
11,758.48

122,727.31
12,789.45
(1.64)
4,651.73
(32,209.58)
(8,272.16)
99,685.11

402,865.39
(315,673.70)
87,191.69

2,574.33
(1,839.39)
734.94

11,758.48
11,758.48

417,198.20
(317,513.09)
99,685.11

-

(41.76)
12.48
(29.28)

-

(41.76)
12.48
(29.28)
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคา
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยระหวาง
อื่น ๆ
กอสราง

รวม

402,865.39
(315,673.70)
87,191.69

2,532.57
(1,826.91)
705.66

11,758.48
11,758.48

417,156.44
(317,500.61)
99,655.83

87,191.69
5,443.47
(28.15)
4,194.78
(30,348.21)
486.75
66,940.33

705.66
193.33
(4.20)
9.23
(126.10)
(5.68)
772.24

11,758.48
7,682.01
(37.47)
(4,204.01)
(181.86)
15,017.15

99,655.83
13,318.81
(69.82)
(30,474.31)
299.21
82,729.72

405,913.35
(338,973.02)
66,940.33

2,682.81
(1,910.57)
772.24

15,017.15
15,017.15

423,613.31
(340,883.59)
82,729.72

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน ดังที่ไดกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 40.1
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20 สินทรัพยสิทธิการใช

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแกไขสัญญา
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

466.86
90.82
(0.67)
1.37
(90.41)
467.97

28.72
6.15
(0.05)
0.02
(20.03)
14.81

495.58
96.97
(0.72)
1.39
(110.44)
482.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

557.84
(89.87)
467.97

34.80
(19.99)
14.81

592.64
(109.86)
482.78

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแกไขสัญญา
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

14,077.53
2,840.68
(20.85)
42.81
(2,825.64)
(58.02)
14,056.51

866.15
192.13
(1.61)
0.88
(626.84)
14.01
444.72

14,943.68
3,032.81
(22.46)
43.69
(3,452.48)
(44.01)
14,501.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

16,755.97
(2,699.46)
14,056.51

1,045.40
(600.68)
444.72

17,801.37
(3,300.14)
14,501.23

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงจากการแกไขสัญญา
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

5.94
42.25
(0.26)
(7.94)
39.99

25.48
5.38
(18.44)
12.42

31.42
47.63
(0.26)
(26.38)
52.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

47.93
(7.94)
39.99

30.86
(18.44)
12.42

78.79
(26.38)
52.41

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

169

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยเพื่อการ
สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงจากการแกไขสัญญา
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

179.13
1,321.52
(8.31)
(246.32)
(44.70)
1,201.32

768.24
168.43
0.04
(577.03)
13.31
372.99

947.37
1,489.95
(8.27)
(823.35)
(31.39)
1,574.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,439.64
(238.32)
1,201.32

927.06
(554.07)
372.99

2,366.70
(792.39)
1,574.31

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

21 คาความนิยม
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท

หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

1,356.63
(112.39)
1,244.24

44,022.56
(3,647.11)
40,375.45

75.16
75.16

2,438.85
2,438.85

1,244.24
659.56

40,375.45
20,204.39

75.16
-

2,438.85
-

1,903.80

(3,172.59)
57,407.25

75.16

(172.55)
2,266.30

2,016.19
(112.39)
1,903.80

60,796.32
(3,389.07)
57,407.25

75.16
75.16

2,266.30
2,266.30

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

1,903.80

57,407.25

75.16

2,266.30

1,903.80

(222.61)
57,184.64

75.16

(8.79)
2,257.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

2,016.19
(112.39)
1,903.80

60,560.57
(3,375.93)
57,184.64

75.16
75.16

2,257.51
2,257.51

คาความนิยมไดถูกปนสวนใหแกหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกําหนดตามสวนงานธุรกิจ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

171

การปนสวนของคาความนิยมใหแกหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสามารถแสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
แอฟริกา
อื่น ๆ
สวนงานอื่น ๆ
รวม

974.56
725.96
185.87
17.41
1,903.80

974.56
725.96
185.87
17.41
1,903.80

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

29,272.94
21,805.91
5,582.92
522.87
57,184.64

29,386.88
21,890.80
5,604.66
524.91
57,407.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวม

75.16
75.16

75.16
75.16

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

2,257.51
2,257.51

2,266.30
2,266.30
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจเปนประจําทุกป โดยกลุมบริษัทไดเปรียบเทียบมูลคา
ตามบัญชีของคาความนิยมกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูง
กวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สิ น ทรั พ ย ห รื อ หน ว ยของสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิ น สด (CGU) คื อ สิ น ทรั พ ย ก ลุ ม ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถระบุ ไ ด ว า การใช
กลุมสินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก
สินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระดับโครงการ โดยการ
ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับตามอายุเฉลี่ยของโครงการดวยอัตราการเติบโตอางอิงตามดัชนีการเติบโต
ของกลุมอุตสาหกรรม
การวัดมูลคายุติธรรมสุทธิหลังหักตนทุนในการขายและมูลคาจากการใชสินทรัพย จะใชขอมูลการผลิตที่อางอิงจากปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว (Proved reserve) และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable reserve) รวมทั้งประมาณการตาง ๆ และ
ขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward price curve) และประมาณราคา
น้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงจากประมาณการอุปสงคและอุปทานของน้ํามันในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
อัตราคิดลด และประมาณการของฝายบริหารโครงการในการประมาณรายจายฝายทุนและรายจายในการดําเนินงาน รวมทั้ง
พิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและความสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอกเปนตน ประมาณการทาง
การเงินใชอัตราคิดลดตามอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของโครงการตาง ๆ ในแตละภูมิภาคสําหรับงบการเงินรวม
สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม ประกอบดวย เอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูระหวาง รอยละ 4 - 6 (พ.ศ. 2562: รอยละ 6 - 7)
แอฟริกาอยูระหวางรอยละ 7 - 10 (พ.ศ. 2562: รอยละ 8 - 12) และภูมิภาคอื่น ๆ อยูระหวางรอยละ 5 - 8 (พ.ศ. 2562: รอย
ละ 5 - 9) สวนงานอื่น ๆ อยูที่รอยละ 4 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม ประกอบดวย
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูร ะหวางรอยละ 4 - 5 (พ.ศ. 2562: รอยละ 6 - 7)
หากประมาณการอั ต ราคิ ด ลดในการทดสอบการด อ ยค า ของคา ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ประมาณ
รอยละ 0.5 ถึงรอยละ 5.5 ตอป กลุมบริษัทยังคงไมมีคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่ตองรับรูในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตนทุนการพัฒนา
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

166.80
(95.86)
70.94

11.26
(0.11)
11.15

178.06
(95.97)
82.09

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
ซื้อสินทรัพย
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

70.94
39.20
19.61
(15.12)
114.63

11.15
6.57
(0.37)
17.35

82.09
39.20
26.18
(15.49)
131.98

225.61
(110.98)
114.63

17.83
(0.48)
17.35

243.44
(111.46)
131.98

(9.21)
4.36
(4.85)

-

(9.21)
4.36
(4.85)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตนทุนการพัฒนา
รวม

216.40
(106.62)
109.78

17.83
(0.48)
17.35

234.23
(107.10)
127.13

109.78
24.05
(0.12)
(20.80)
112.91

17.35
4.41
(3.81)
(0.41)
17.54

127.13
28.46
(3.93)
(21.21)
130.45

244.70
(131.79)
112.91

18.43
(0.89)
17.54

263.13
(132.68)
130.45
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
ซื้อสินทรัพย
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
การปรับปรุงจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 6)
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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ตนทุนการพัฒนา

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม

5,412.51
(3,110.57)
2,301.94

365.46
(3.52)
361.94

5,777.97
(3,114.09)
2,663.88

2,301.94
1,184.21
608.75
(468.26)
(170.13)
3,456.51

361.94
203.89
(11.66)
(31.07)
523.10

2,663.88
1,184.21
812.64
(479.92)
(201.20)
3,979.61

6,803.08
(3,346.57)
3,456.51

537.70
(14.60)
523.10

7,340.78
(3,361.17)
3,979.61

(277.84)
131.43
(146.41)

-

(277.84)
131.43
(146.41)

171

176

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

ตนทุนการพัฒนา

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รวม

6,525.24
(3,215.14)
3,310.10

537.70
(14.60)
523.10

7,062.94
(3,229.74)
3,833.20

3,310.10
752.41
(3.79)
(650.65)
(16.66)
3,391.41

523.10
137.90
(119.08)
(12.61)
(2.28)
527.03

3,833.20
890.31
(122.87)
(663.26)
(18.94)
3,918.44

7,349.94
(3,958.53)
3,391.41

553.69
(26.66)
527.03

7,903.63
(3,985.19)
3,918.44
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ตนทุนการพัฒนา
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

147.09
(86.64)
60.45

11.26
(0.11)
11.15

158.35
(86.75)
71.60

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

60.45
15.54
(12.52)
63.47

11.15
3.93
(0.37)
14.71

71.60
19.47
(12.89)
78.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

162.62
(99.15)
63.47

15.19
(0.48)
14.71

177.81
(99.63)
78.18

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

63.47
19.46
(14.10)
68.83

14.71
2.63
(3.81)
(0.40)
13.13

78.18
22.09
(3.81)
(14.50)
81.96

182.08
(113.25)
68.83

14.01
(0.88)
13.13

196.09
(114.13)
81.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ
คาตัดจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
ตนทุนการพัฒนา
รวม

4,773.02
(2,811.55)
1,961.47

365.46
(3.52)
361.94

5,138.48
(2,815.07)
2,323.41

1,961.47
482.15
(388.34)
(141.51)
1,913.77

361.94
122.09
(11.66)
(28.74)
443.63

2,323.41
604.24
(400.00)
(170.25)
2,357.40

4,903.52
(2,989.75)
1,913.77

458.23
(14.60)
443.63

5,361.75
(3,004.35)
2,357.40

1,913.77
608.67
(440.80)
(14.11)
2,067.53

443.63
82.03
(119.07)
(12.53)
0.24
394.30

2,357.40
690.70
(119.07)
(453.33)
(13.87)
2,461.83

5,469.07
(3,401.54)
2,067.53

420.88
(26.58)
394.30

5,889.95
(3,428.12)
2,461.83
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บริษปัทระกอบงบการเงิ
ปตท.สํารวจและผลิ
ตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
น

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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23 สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จัดประเภทใหม
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จัดประเภทใหม
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคา
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท

หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

4,715.36
(1,643.45)
3,071.91

153,012.76
(53,329.81)
99,682.95

149.89
149.89

4,863.79
4,863.79

3,071.91
749.00
119.22
(65.83)
(996.12)

99,682.95
23,036.18
3,700.24
(2,043.21)
(30,914.47)

149.89
(149.89)

4,863.79
(4,651.73)

2.14
2,880.32

(6,608.56)
86,853.13

-

(212.06)
-

4,606.52
(1,726.20)
2,880.32

138,905.21
(52,052.08)
86,853.13

-

-

2,880.32
103.43
(35.15)
(16.87)
(43.65)

86,853.13
3,234.79
(1,099.37)
(527.31)
(1,360.30)

-

-

(1.86)
2,886.22

(407.35)
86,693.59

-

-

4,693.59
(1,807.37)
2,886.22

140,981.77
(54,288.18)
86,693.59

-

-

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
24 การดอยคาของสินทรัพย

กลุมบริษัทจะทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วามูลคาตามบัญชีอาจสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (CGU) คือ สินทรัพยกลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุไดวาการใชก ลุม
สินทรัพยดังกลาวอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจาก
สินทรัพยอื่นหรือกลุมสินทรัพยอื่น ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดในระดับโครงการ โดยการ
ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับตามอายุเฉลี่ยของโครงการดวยอัตราการเติบโตอางอิงตามดัชนีการเติบโต
ของกลุมอุตสาหกรรม
ในชวงครึ่งแรกของป 2563 สถานการณราคาน้ํามันปรับตัวลดลง ประกอบกับในชวงครึ่งหลังของป 2563 มีโครงการระยะ
ผลิตไดปรับแผนการผลิตลดลงตามประมาณการศักยภาพปริมาณสํารองปโตรเลียมที่ลดลงอยางมีสาระสําคัญ เหตุการณ
ดังกลาวถือเปนขอบงชี้ที่สําคัญทําใหกลุมบริษัทตองทําการทดสอบดอยคาของโครงการ
กลุมบริษัทวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดวยการวัดมูลคายุติธรรมสุทธิหลังหักตนทุนในการขายและมูลคาจาก
การใชสินทรัพย โดยใชขอมูลการผลิตที่อางอิงจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved reserve) และปริมาณสํารองที่คาดวา
จะพบ (Probable reserve) รวมทั้งประมาณการตาง ๆ และขอสมมติฐานที่สําคัญ เชน ราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคา
น้ํามันลวงหนา (Forward price curve) และประมาณราคาน้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงจากประมาณการอุปสงคและอุปทาน
ของน้ํามันในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝายบริหารโครงการในการ
ประมาณรายจายฝายทุนและรายจายในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและ
ความสอดคลองกับแหลงขอมูลภายนอก เปนตน โดยใชวิธีคิดลดกระแสเงินสดดวยอัตราคิดลดประมาณรอยละ 4 ถึงรอยละ 5
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในกําไรขาดทุนรวม
โดยแบงตามประเภทของสินทรัพย ดังนี้
งบการเงินรวม

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมที่บันทึกในที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
รวม

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

47.93
43.65
91.58

1,446.34
1,360.30
2,806.64

176

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาตามบัญชี
มูลคาตามบัญชี
ของกลุมสินทรัพย ของกลุมสินทรัพย
ขาดทุน
กอนการดอยคา
หลังการดอยคา จากการดอยคา
6.95
3.10
3.85

กลุมสินทรัพย
ประเทศไทย

เกณฑที่ใชในการกําหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาจากการใชสินทรัพย

ตางประเทศ

มูลคาจากการใชสินทรัพย

72.58

28.50

44.08

ตางประเทศ

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

43.65

รวม

43.65
91.58
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

กลุมสินทรัพย

เกณฑที่ใชในการกําหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

มูลคาตามบัญชี
มูลคาตามบัญชี
ของกลุมสินทรัพย ของกลุมสินทรัพย
ขาดทุน
กอนการดอยคา
หลังการดอยคา จากการดอยคา

ประเทศไทย

มูลคาจากการใชสินทรัพย

214.69

94.75

119.94

ตางประเทศ

มูลคาจากการใชสินทรัพย

2,180.09

853.70

1,326.39

ตางประเทศ

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

1,360.31

-

1,360.31

รวม

2,806.64

จํานวนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไดเปดเผยไวภายใตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นขอ 11 ขอมูลตาม
สวนงานและรายได
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
25 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
ภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
เกินกวา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระเกิน
กวา 12 เดือน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

617.58

418.82

18,550.21

12,629.22

481.10
1,098.68

542.91
961.73

14,450.97
33,001.18

16,370.77
28,999.99

-

-

-

-

(1,445.79)
(1,445.79)
(347.11)

(1,442.49)
(1,442.49)
(480.76)

(43,427.36)
(43,427.36)
(10,426.18)

(43,496.81)
(43,496.81)
(14,496.82)

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
ภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
เกินกวา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระเกิน
กวา 12 เดือน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

545.85

385.34

16,395.69

11,619.53

223.93
769.78

254.48
639.82

6,726.21
23,121.90

7,673.52
19,293.05

-

-

-

-

769.78

639.82

23,121.90

19,293.05
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบกําไร
ผลตางจาก
ณ วันที่
ขาดทุน
การแปลงคา 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น การซื้อธุรกิจ งบการเงิน พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

งบกําไร
ขาดทุน

828.34
74.43
7.80
264.77
0.02
114.74
142.99
1,433.09

75.25
16.78
(0.02)
29.55
0.52
10.69
(16.54)
116.23

12.02
2.94
0.33
15.29

112.56
0.51
74.30
187.37

0.15
0.15

1,016.15
103.38
7.78
297.77
0.54
125.43
201.08
1,752.13

77.40
1,510.49

26.19
142.42

15.29

187.37

0.15

103.59
1,855.72

1,820.30
3.63
5.02
1,828.95

(274.20)
7.70
(4.02)
(270.52)

3.04
(0.20)
2.84

761.58
12.44
774.02

-

2,307.68
14.37
13.24
2,335.29

0.88
1,829.83
(319.34)

0.31
(270.21)
412.63

2.84
12.45

774.02
(586.65)

0.15

1.19
2,336.48
(480.76)
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

งบกําไรขาดทุน

1,016.15
103.38
7.78
297.77
0.54
125.43
201.08
1,752.13

95.70
7.73
(2.03)
15.32
1.24
9.74
4.88
1.25
133.83

2.43
2.43

1,111.85
111.11
5.75
315.52
1.78
135.17
4.88
202.33
1,888.39

103.59
1,855.72

(95.41)
38.42

2.43

8.18
1,896.57

2,307.68
14.37
13.24
2,335.29

(85.50)
(1.49)
3.15
(83.84)

(7.74)
(0.03)
(7.77)

2,222.18
5.14
16.36
2,243.68

1.19
2,336.48
(480.76)

(1.19)
(85.03)
123.45

(7.77)
10.20

2,243.68
(347.11)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น การซื้อธุรกิจ

185

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
ผลตางจาก
ณ วันที่
การแปลงคา 31 ธันวาคม
งบการเงิน พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

งบกําไร
ขาดทุน

26,879.51
2,410.99
253.03
8,591.82
0.76
3,723.36
4,639.98
46,499.45

2,307.40
524.03
(0.79)
861.66
16.21
294.51
(562.56)
3,440.46

363.22
91.19
10.06
464.47

3,448.69
15.34
2,290.63
5,754.66

(1,992.84)
(182.50)
(17.83)
(581.05)
(0.50)
(235.57)
(314.81)
(3,325.10)

30,642.76
3,115.74
234.41
8,978.96
16.47
3,782.30
6,063.30
52,833.94

2,511.42
49,010.87

839.33
4,279.79

464.47

5,754.66

(227.24)
(3,552.34)

3,123.51
55,957.45

59,068.01
117.89
158.89
59,344.79

(8,651.19)
233.40
(126.89)
(8,544.68)

94.24
(6.14)
88.10

23,254.35
375.38
23,629.73

(4,085.47)
(12.14)
(1.95)
(4,099.56)

69,585.70
433.39
399.29
70,418.38

28.46
59,373.25
(10,362.38)

9.77
(8,534.91)
12,814.70

88.10
376.37

23,629.73
(17,875.07)

(2.34)
(4,101.90)
549.56

35.89
70,454.27
(14,496.82)
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
งบกําไรขาดทุน
พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
ผลตางจากการ
ณ วันที่
แปลงคา
31 ธันวาคม
งบการเงิน
พ.ศ. 2563

30,642.76
3,115.74
234.41
8,978.96
16.47
3,782.30
6,063.30
52,833.94

2,985.92
243.39
(57.80)
373.62
38.21
270.76
158.67
(12.02)
4,000.75

67.08
67.08

(228.91)
(24.13)
(4.10)
57.43
(1.13)
7.24
(12.18)
25.98
(179.80)

33,399.77
3,335.00
172.51
9,477.09
53.55
4,060.30
146.49
6,077.26
56,721.97

3,123.51
55,957.45

(2,949.85)
1,050.90

67.08

71.78
(108.02)

245.44
56,967.41

69,585.70
433.39
399.29
70,418.38

(2,876.39)
(47.71)
97.46
(2,826.64)

(246.77)
(0.81)
(247.58)

38.42
15.40
(4.39)
49.43

66,747.73
154.31
491.55
67,393.59

35.89
70,454.27
(14,496.82)

(37.08)
(2,863.72)
3,914.62

(247.58)
314.66

1.19
50.62
(158.64)

67,393.59
(10,426.18)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

187

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

งบกําไรขาดทุน

642.63
69.04
182.47
93.77
987.91
63.32
1,051.23

39.30
17.75
83.25
(10.55)
129.75
(20.94)
108.81

12.06
2.94
15.00
15.00

681.93
98.85
268.66
83.22
1,132.66
42.38
1,175.04

732.00
3.77
735.77
735.77
315.46

(207.36)
4.20
(203.16)
(203.16)
311.97

2.61
2.61
2.61
12.39

524.64
10.58
535.22
535.22
639.82
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่
งบกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

งบกําไรขาดทุน

681.93
98.85
268.66
83.22
1,132.66
42.38
1,175.04

50.23
5.66
(59.93)
(20.90)
(24.94)
(42.38)
(67.32)

2.02
2.02
2.02

732.16
104.51
210.75
62.32
1,109.74
1,109.74

524.64
10.58
535.22
535.22
639.82

(187.06)
0.14
(1.93)
(188.85)
(188.85)
121.53

(6.41)
(6.41)
(6.41)
8.43

337.58
0.14
2.24
339.96
339.96
769.78
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐาน
ภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐาน
ภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

งบกําไร งบกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
ผลตางจาก
ณ วันที่
การแปลงคา
31 ธันวาคม
งบการเงิน
พ.ศ. 2562

20,852.87
2,240.19
5,921.25
3,043.28
32,057.59

1,219.25
550.58
2,582.65
(327.16)
4,025.32

374.06
91.19
0.03
465.28

(1,509.45)
(184.36)
(493.71)
(206.16)
(2,393.68)

20,562.67
2,980.47
8,101.38
2,509.99
34,154.51

2,054.83
34,112.42

(630.24)
3,395.08

465.28

(146.66)
(2,540.34)

1,277.93
35,432.44

23,753.52
122.15
23,875.67

(6,432.65)
130.61
(6,302.04)

80.99
80.99

(1,500.67)
(14.56)
(1,515.23)

15,820.20
319.19
16,139.39

23,875.67
10,236.75

(6,302.04)
9,697.12

80.99
384.29

(1,515.23)
(1,025.11)

16,139.39
19,293.05
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
ผลตางจาก
ณ วันที่
การแปลงคา
31 ธันวาคม
งบการเงิน
พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

งบกําไร
ขาดทุน

งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

20,562.67
2,980.47
8,101.38
2,509.99
34,154.51
1,277.93
35,432.44

1,587.98
179.05
(1,894.62)
(660.79)
(788.38)
(1,315.46)
(2,103.84)

62.60
62.60
62.60

(159.02)
(20.49)
61.40
23.26
(94.85)
37.53
(57.32)

21,991.63
3,139.03
6,330.76
1,872.46
33,333.88
33,333.88

15,820.20
319.19
16,139.39
16,139.39
19,293.05

(5,914.05)
4.28
(60.59)
(5,970.36)
(5,970.36)
3,866.52

(204.15)
(204.15)
(204.15)
266.75

233.92
(0.21)
13.39
247.10
247.10
(304.42)

10,140.07
4.07
67.84
10,211.98
10,211.98
23,121.90

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไมเกินจํานวนที่เปนไปได
คอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดที่
เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 2,929 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2562: 2,882 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) ที่สามารถ
ยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนบางสวนสามารถยกยอดไปหักกลบกับกําไรทางภาษีใน
อนาคตไดโดยไมมีวันหมดอายุ และบางสวนจะหมดอายุในระหวางปพ.ศ. 2564 จนถึง พ.ศ. 2581

186

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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26 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
เงินจายลวงหนาและดอกเบี้ยคางรับ
เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สินผลประโยชน
พนักงานจากการดําเนินงานรวมกัน
คาใชจายจายลวงหนา
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
อื่น ๆ

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

21.36
68.44

22.86
36.10

641.66
2,055.69

689.39
1,088.49

54.88
10.71
9.54
64.04
228.97

44.88
17.87
11.31
38.30
171.32

1,648.43
321.84
286.55
1,923.51
6,877.68

1,353.50
538.89
340.81
1,154.78
5,165.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินมัดจํา
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
คาใชจายจายลวงหนา
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
อื่น ๆ

4.81
5.34
0.16
9.54
0.88
20.73

4.86
5.71
11.31
1.10
22.98

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
144.58
160.41
4.78
286.55
26.23
622.55

146.63
172.35
340.81
33.05
692.84
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย

121.04
21.78
10.39
726.70
13.78
893.69

101.53
12.44
7.77
747.41
19.78
888.93

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เจาหนี้การคา
เจาหนี้จากการรวมทุน
เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย

25.97
6.50
266.02
2.66
301.15

18.68
1.15
4.79
285.82
3.07
313.51

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
3,635.60
654.09
312.24
21,827.99
414.02
26,843.94

3,061.53
375.12
234.36
22,537.35
596.29
26,804.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
780.19
195.13
7,990.61
79.87
9,045.80

563.42
34.54
144.43
8,618.75
92.40
9,453.54

188

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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28 เงินกูยืม หุนกูและหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืม หุนกูและหนี้สินตามสัญญาเชา ประกอบดวย
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สวนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สวนที่ไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวมเงินกูยืม หุนกูและหนี้สินตามสัญญาเชา

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

135.48
135.48

18.28
18.28

4,069.28
4,069.28

551.26
551.26

2,830.37
594.66
371.55
3,796.58
3,932.06

2,704.75
593.26
125.41
3,423.42
3,441.70

85,016.15
17,861.83
11,160.34
114,038.32
118,107.60

81,558.91
17,889.20
3,781.71
103,229.82
103,781.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
สวนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สวนที่ไมหมุนเวียน
หุนกู
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวมหุนกูและหนี้สินตามสัญญาเชา

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

25.62
25.62

0.30
0.30

769.46
769.46

9.00
9.00

379.26
31.23
410.49
436.11

377.76
0.76
378.52
378.82

11,391.98
937.92
12,329.90
13,099.36

11,391.04
22.98
11,414.02
11,423.02
189

6.35
3.903

- หุนกู 490 ลานดอลลารสหรัฐฯ

- หุนกู 650 ลานดอลลารสหรัฐฯ

3.958

6.507

4.89
2.637
3.063

2.314

6 ธันวาคม พ.ศ. 2602

12 มิถุนายน พ.ศ. 2585

6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
10 มิถุนายน พ.ศ. 2570
15 มกราคม พ.ศ. 2573

19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

5 เมษายน พ.ศ. 2564

กําหนดไถถอน

2,830.37

647.46

487.47

379.26
498.32
318.77

499.09

2,704.75

642.95

487.36

377.76
-

496.95

699.73

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

-

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

85,016.15

19,447.94

14,642.22

11,391.98
14,968.11
9,574.85

14,991.05

-

พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
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81,558.91

19,387.46

14,695.76

11,391.04
-

14,984.94

21,099.71

พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม

หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รวมมูลคาตามบัญชี

4.82
2.587
2.993

2.26

5.815

(รอยละตอป)

5.692

(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลานบาท
- หุนกู 500 ลานดอลลารสหรัฐฯ
- หุนกู 350 ลานดอลลารสหรัฐฯ

- หุนกู 15,000 ลานบาท

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้

ก) หุนกู

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

194
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.82

4.89

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2572

กําหนดไถถอน

379.26

377.76

377.76

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
379.26

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

มูลคายุติธรรมของหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 ไดเปดแสดงไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.2.3

รวมมูลคาตามบัญชี

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

11,391.98

11,391.98

พ.ศ. 2563

31 ธันวาคม
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11,391.04

11,391.04

พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม

หนวย: ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

195
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุนกูรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม
หนวย:
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
จายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด:
ตัดจําหนายตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายป สุทธิ

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

2,704.75

1,944.52

81,558.91

63,099.15

850.00
(700.00)
(31.08)

1,130.05
(418.20)
(7.32)

26,584.35
(21,892.99)
(972.15)

35,070.94
(12,978.80)
(212.68)

3.30
3.40

0.09
55.61

103.47
106.44

2.76
1,725.96

2,830.37

2,704.75

(471.88)
85,016.15

(5,148.42)
81,558.91

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
จายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด:
ตัดจําหนายตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายป สุทธิ

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

377.76

757.76

11,391.04

24,588.98

-

(418.20)
-

-

(12,978.80)
-

0.03
1.47

0.002
38.20

1.01
45.96

0.76
1,185.68

379.26

377.76

(46.03)
11,391.98

(1,405.58)
11,391.04

192

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การซื้อคืนหุนกูและการออกหุนกู
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุนกู ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้


เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัททําการรีไฟแนนซหุนกู โดยกลุมบริษัทไดทําการแลกเปลี่ยนหุนกูเดิม
ซึ่งมีมูลคาที่กําหนดไวจํานวน 220 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กับหุนกูใหมซึ่งมีมูลคาที่กําหนดไวเปนจํานวน 153.18
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (โดยมีมูลคาปจจุบันคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม จํานวน 120.69 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) และชําระเปนเงินสดจํานวน 66.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กลุมบริษัทจึงรับรูกําไรที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนหุนกูสุทธิกับคาธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเปนจํานวน 22.31 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (679.96
ลานบาท) เนื่องจากการรีไฟแนนซหุนกูขางตนมีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดภายใตเงื่อนไขใหมของหุนกูใหม
คิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมมีความแตกตางจากการคิดลดมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคงเหลือของ
หุนกูเดิมนอยกวารอยละ 10 รวมถึงหุนกูที่ออกใหมยังออกใหกับผูถือหุนกูเดิมทั้งจํานวน ในทางบัญชีจึงถือวาเปน
การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่ไมถือวามีความแตกตางอยางมากในขอกําหนดระหวางผูถือหุนกูเดิมกับกลุมบริษัท



PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ไดซื้อคืนหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ
สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกากอนกําหนด โดยหุนกูดังกลาวจะถึงกําหนดชําระในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เปน
จํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การซื้อคืนมีรายละเอียดดังนี้
- เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 PTTEP CIF ไดซื้อคืนหุนกูบางสวน จํานวน 220 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนการรีไฟแนนซหุนกูของกลุมบริษัท ดังที่กลาวขางตน
- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 PTTEP CIF ไดซื้อคืนหุนกูสวนที่เหลือ จํานวน 480 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
กลุมบริษัทรับรูขาดทุนที่เกิดจากการซื้อคืนหุนกูสวนนี้เปนจํานวน 20.34 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (637.35
ลานบาท)



เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) ไดดําเนินการออกและ
เสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ อายุ 10 ป จํานวน 350 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ ย คงที่ ร อ ยละ 2.99 ต อ ป และมี บ ริ ษั ท เป น ผู ค้ํ า ประกั น ซึ่ ง หุ น กู ส ว นหนึ่ ง เป น การรี ไ ฟแนนซ ใ นหุ น กู ข อง
กลุมบริษัทดังที่กลาวขางตน



เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปตท.สผ.ศง. ไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ
อายุ 7 ป จํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.59 ตอป และมีบริษัทเปนผูค้ําประกัน
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข) เงินกูยืมระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด:
ตัดจําหนายตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายป สุทธิ

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

593.26

-

17,889.20

-

-

600.00

-

18,620.99

1.40

(6.74)

43.73

(203.20)

594.66

593.26

(71.10)
17,861.83

(528.59)
17,889.20
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6M LIBOR + 0.85
6M LIBOR + 0.95

1.641
1.638

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
20 ตุลาคม 2567
20 ตุลาคม 2567

กําหนดไถถอน
475.36
119.30
594.66

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
474.15
119.11
593.26

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

14,278.47
3,583.36
17,861.83

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

14,297.44
3,591.76
17,889.20

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

หนวย: ลานบาท

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี ตามที่เปดแสดงไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12.2.3
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เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอางอิง (6M LIBOR) สําหรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเขาทําสัญญาสิทธิใน
อัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ (Zero Cost Collar) จํานวนเงิน 300 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนเงินกู ซึ่งประกอบดวย การซื้อสิทธิ (Put Option) ในการ
จํากัดเพดานดอกเบี้ยอางอิง (Interest Rate Cap) ไวที่รอยละ 2.42 ตอป และการขายสิทธิ (Call Option) ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงขั้นต่ํา (Interest Rate Floor) ไวที่รอยละ 0.20 ตอป

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- เงินกู 480 ลานดอลลารสหรัฐฯ
- เงินกู 120 ลานดอลลารสหรัฐฯ
รวมมูลคาตามบัญชี

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สรุปไดดังตอไปนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค) หนี้สินตามสัญญาเชา
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย:
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป สุทธิ
กระแสเงินสด:
การจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชา
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด:
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16
มาปฏิบัติใช
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การซื้อธุรกิจ
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชา
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชา
การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายป สุทธิ

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

143.69

1.25

4,332.97

40.65

(115.49)

(12.93)

(3,611.90)

(401.48)

361.77
18.98
97.46
(0.76)
1.40
(0.02)

5.15
150.14
0.08

10,908.76
593.46
3,048.25
(23.75)
43.69
(0.83)

160.03
4,631.07
2.59

507.03

143.69

(61.03)
15,229.62

(99.89)
4,332.97
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป สุทธิ
กระแสเงินสด:
การจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชา
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด:
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16
มาปฏิบัติใช
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเชา
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชา
การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายป สุทธิ

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1.06

1.25

31.98

40.65

(23.61)

(0.31)

(738.50)

(9.63)

30.02
1.28
48.26
(0.26)
0.10

0.04
0.08

905.08
40.02
1,509.29
(8.26)
3.32

1.49
2.37

56.85

1.06

(35.55)
1,707.38

(2.90)
31.98

งบกําไรขาดทุนมีรายการที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

คาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะสั้น
คาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชา
ซึ่งสินทรัพยมีมูลคาต่ํา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจายคาเชา
ผันแปรที่ไมรวมในหนี้สินตามสัญญาเชา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย:
ลานดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท

หนวย:
ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย:
ลานบาท

11.40

357.04

2.90

87.00

3.88

121.37

3.39

78.89

0.12

3.63

0.09

1.95
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202บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29 ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวา 1 ป

3,203.01
(62.63)

3,010.27
(42.76)

96,208.90
(1,880.96)

90,771.73
(1,289.38)

3,140.38

2,967.51

94,327.94

89,482.35

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวา 1 ป

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1,713.48
(49.67)

1,584.35
(12.73)

51,467.85
(1,491.88)

47,774.55
(383.87)

1,663.81

1,571.62

49,975.97

47,390.68
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บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อธุรกิจ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,010.27
191.53
(24.10)
95.01
(69.36)
(0.34)
3,203.01

2,277.25
331.25
327.44
(14.63)
102.82
(13.86)
3,010.27

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,584.35
92.14
(10.97)
48.86
(0.90)
1,713.48

1,375.34
152.43
(1.24)
57.82
1,584.35

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
90,771.73
5,990.15
(753.62)
2,972.51
(2,169.22)
(602.65)
96,208.90

73,896.52
10,174.83
10,162.12
(454.27)
3,192.27
(430.25)
(5,769.49)
90,771.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
47,774.55
2,881.80
(343.01)
1,529.03
(28.36)
(346.16)
51,467.85

44,629.50
4,730.74
(38.54)
1,795.23
(3,342.38)
47,774.55

กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพัน
อันเปนผลเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผลโดยวิศวกรของ
บริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบัน คิดลดกอนภาษีจาก
จํานวนประมาณการของตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิตที่สรางเสร็จพรอมใชงาน ซึ่งตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่ง
ของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ สวนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไปซึ่งเกิดจากสวน
คิดลดที่ทยอยลดลงในแตละงวด กลุมบริษัทรับรูเปนตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบัน ไดแก ขอบังคับตาง ๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้นผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้งขอสมมติไว
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
30 ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวา 1 ป

190.84
(87.60)

268.63
(77.87)

5,732.26
(2,631.13)

8,100.25
(2,348.14)

103.24

190.76

3,101.13

5,752.11

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอ
ระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวา 1 ป

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

173.33
(85.76)

250.32
(75.40)

5,206.43
(2,576.14)

7,548.12
(2,273.51)

87.57

174.92

2,630.29

5,274.61
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

268.63
1.14
(90.10)
16.93
(5.76)
190.84

327.73
19.35
(90.75)
12.33
(0.03)
268.63

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

250.32
0.52
(87.96)
14.57
(4.12)
173.33

327.39
(88.99)
11.92
250.32

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
8,100.25
35.59
(2,817.87)
521.35
(180.24)
73.18
5,732.26

10,634.84
600.65
(2,816.69)
382.74
(0.98)
(700.31)
8,100.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
7,548.12
16.29
(2,750.96)
449.34
(128.86)
72.50
5,206.43

10,623.78
(2,761.78)
370.00
(683.88)
7,548.12

กลุมบริษัทไดตกลงทําสัญญาตออายุสัมปทานกับกระทรวงพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเปนระยะเวลา 10 ป
การตอสัญญาดังกลาวทําใหบริษัทตองจายเงินคาตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตใหกับกระทรวงพลังงาน โดยฝาย
บริหารไดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนดังกลาวโดยใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาตออายุสัมปทาน
โดยใชขอสมมติที่สําคัญ เชน ขอมูลปริมาณการขาย และราคาน้ํามัน เปนตน
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
31 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

252.07
13.44
265.51

232.91
12.34
245.25

7,571.36
403.78
7,975.14

7,022.96
372.24
7,395.20

22.02
1.32
23.34

32.31
2.94
35.25

688.73
41.24
729.97

1,016.30
90.03
1,106.33

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

174.90
13.42
188.32

167.05
12.33
179.38

5,253.44
403.27
5,656.71

5,037.13
371.76
5,408.89

13.79
1.32
15.11

28.31
2.94
31.25

431.33
41.22
472.55

890.38
89.98
980.36
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางป มีดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อธุรกิจ
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
คาใชจายดอกเบี้ย

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

232.91
15.31
6.71
254.93

126.34
44.89
9.36
18.71
4.24
203.54

7,022.96
478.81
209.92
7,711.69

4,099.80
1,354.08
290.71
593.83
131.76
6,470.18

(1.43)
(7.67)

26.65
(8.23)

(44.61)
(239.85)

805.49
(255.73)

6.24
(2.86)
252.07

10.95
29.37
232.91

195.29
(51.16)
(140.33)
7,571.36

340.13
(337.11)
552.78
7,022.96
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
คาใชจายดอกเบี้ย

ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

167.05
10.75
3.04
180.84

112.59
8.19
16.24
3.88
140.90

5,037.13
336.11
95.22
5,468.46

3,653.72
254.34
515.57
120.47
4,544.10

(6.94)

24.12
(7.71)

(216.99)

728.86
(239.47)

1.00
(5.94)
174.90

9.74
26.15
167.05

31.23
(29.26)
(215.02)
5,253.44

302.49
(298.85)
493.03
5,037.13

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

15.31
6.71
22.02
1.32
23.34

9.36
18.71
4.24
32.31
2.94
35.25

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
478.81
209.92
688.73
41.24
729.97

290.71
593.83
131.76
1,016.30
90.03
1,106.33
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

10.75
3.04
13.79
1.32
15.11

8.19
16.24
3.88
28.31
2.94
31.25
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
336.11
95.22
431.33
41.22
472.55

254.34
515.57
120.47
890.38
89.98
980.36

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

(1.43)
(1.43)

26.65
26.65

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
รวม

-

24.12
24.12

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(44.61)
(44.61)

805.49
805.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
-

728.86
728.86
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210บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
ารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้
อัตรารอยละตอป
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
1.9 - 7.15
1.9 - 7.15
2.0 - 2.5
2.0 - 2.5
0.0 - 14.0
0.0 - 14.0

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเปนดังนี้
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราเพิ่มขึ้น รอยละ 1
อัตราลดลง รอยละ 1

(22.55)
27.25

(21.12)
25.51

(677.31)
818.64

(636.87)
769.08

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติใดขอสมมติหนึ่ง ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทาง
ปฏิบัติสถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณ
การวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกัน
กับการคํานวณหนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือ
20 ป (พ.ศ. 2562 : 20 ป)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด :
งบการเงินรวม
หนวย: ลาน
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย:
ลานบาท

6.61
49.16
79.71
304.49
439.97

198.41
1,476.53
2,394.14
9,146.08
13,215.16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ถึง 10 ป
มากกวา 10 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลาน
ดอลลาร
หนวย:
สหรัฐอเมริกา
ลานบาท
6.22
46.09
73.47
273.95
399.73

186.80
1,384.28
2,206.70
8,228.52
12,006.30

32 ทุนเรือนหุน
หุ น สามั ญ จดทะเบี ย นทั้ ง หมดซึ่ ง มี ร าคามูล ค า ที่ ต ราไว หุน ละ 1 บาท (พ.ศ. 2562: 1 บาท) มี จํ า นวน 3,969.98 ล า นหุ น
(พ.ศ. 2562 : 3,969.98 ลานหุน) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
33 สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 บริ ษั ท ต อ งกั น เงิ น สํ า รองตามกฎหมายอย า งน อ ยร อ ยละ 5 ของ
กํ า ไรสุ ทธิ ป ระจํ า ป จนกว า สํารองนี้จ ะมีมูลคา ไมน อยกวา ร อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไ ม ส ามารถนํ า ไปจ า ย
เงินปนผลได ทั้งนี้บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
34 หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่คงเหลือทั้งจํานวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
กอนการ
หลังการ
ซื้อคืน
(ซื้อคืน)
ซื้อคืน
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

30.85
30.86

(30.85)
(30.86)

-

กอนการ
ซื้อคืน

1,036.04

งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
หลังการ
(ซื้อคืน)
ซื้อคืน

(1,036.04)
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212บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
35 เงินปนผล
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2562 ในอัตราหุนละ
6 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนแรกของป พ.ศ. 2562 ไปแลวในอัตราหุนละ 2.25 บาท
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และสําหรับงวดหกเดือนหลังของป พ.ศ. 2562 ในอัตราหุนละ 3.75 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเสนอจายเงินปนผลใหผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2563 ในอัตรา
หุนละ 4.25 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนแรกของป พ.ศ. 2563 ไปแลวในอัตราหุนละ
1.50 บาทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คงเหลือสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป พ.ศ. 2563 อีกในอัตราหุนละ 2.75 บาท
ซึ่งจะจายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว

36 คาใชจายตามลักษณะ
ค า ใช จ า ยตามลั ก ษณะที่ สํา คั ญ ของกลุ ม บริ ษั ท ซึ่ ง ได ร วมค า ใช จ า ยตามสั ด ส ว นการร ว มทุ น ในแต ล ะโครงการสํ า หรั บ ป
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชน
พนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง

270.31
159.34
62.14
46.03
120.29

281.55
152.24
76.76
50.57
120.51

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

8,459.36
4,983.33
1,943.21
1,439.47
3,762.03

8,756.21
4,724.80
2,368.68
1,569.38
3,740.07
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บริประกอบงบการเงิ
ษัท ปตท.สํนารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชน
พนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง

245.77
66.56
1.19
0.07
51.46

271.30
69.97
0.25
50.92

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

7,683.46
2,081.86
37.36
2.15
1,609.52

8,425.81
2,171.57
7.70
1,580.17

37 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คํานวณโดยใชอัตราภาษีดังนี้
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดในประเทศไทย
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คลตามประมวลรัษฎากร
- ภาษีเงินไดปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532
- ภาษีเงินไดปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2560
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ ภาษีเงินไดปโตรเลียมในประเทศ
มาเลเซีย
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เกาถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สบิ หา
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเปนตนไป
ภาษีเงินไดในประเทศมาเลเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสหราชอาณาจักร

3, 20
50
20

ยกเวน
10
20
24
25, 38
25
20, 50
30
20
16.5
21
19
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อัตรารอยละ
16.5, 25
12.5

ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐไซปรัส
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐปานามา
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดในประเทศรัฐสุลตานโอมาน
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
- ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลในประเทศสาธารณรัฐเคนยา

30
40
24, 34
24
30
25
38
20-70
15
55, 80
55
30
15
32
25
25

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมคาใชจายภาษีเงินได

726.33
(123.45)
602.88

1,089.63
(412.63)
677.00

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
22,678.90
(3,914.62)
18,764.28

33,766.40
(12,814.70)
20,951.70
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมคาใชจายภาษีเงินได

456.86
(121.53)
335.33

676.26
(311.97)
364.29

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
14,276.31
(3,866.52)
10,409.79

20,962.99
(9,697.12)
11,265.87

ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษี
ของประเทศที่บริษัทใหญตั้งอยู มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรกอนภาษีเงินได

หนวย: ลานบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

1,322.42

2,246.06

41,428.29

69,754.24

661.21

1,123.03

20,714.15

34,877.12

(กําไร) ขาดทุนจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

(21.85)

29.06

(684.39)

902.54

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี

311.47

26.61

9,757.48

826.35

5.46

(8.73)

164.70

(272.04)

(20.82)

(6.17)

(653.61)

(190.21)

(391.74)

(505.32)

(12,272.41)

(15,693.36)

94.22

(25.88)

2,912.77

(829.56)

(32.44)
(2.63)
602.88

29.37
15.03
677.00

(1,016.36)
(158.05)
18,764.28

911.98
418.88
20,951.70

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ:

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมและการรวมคา
สุทธิจากภาษี
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่
ใชในการดําเนินงาน
ผลตางของอัตราภาษีที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู
อื่น ๆ
ภาษีเงินได
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

หนวย: ลานบาท

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,069.31

1,500.01

33,409.66

46,540.96

534.66

750.01

16,704.83

23,270.48

กําไรจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

(5.79)

(23.09)

(180.78)

(716.34)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี

153.06

(53.60)

4,782.11

(1,662.95)

12.75

(3.41)

393.82

(106.26)

(324.65)

(404.91)

(10,139.61)

(12,563.48)

42.38

20.94

1,315.46

630.24

(77.76)
0.68

94.92
(16.57)

(2,429.42)
(36.62)

2,945.23
(531.05)

335.33

364.29

10,409.79

11,265.87

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ:

การปรับปรุงจากงวดกอน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงาน
ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี
อื่น ๆ
ภาษีเงินได
38 การซื้อธุรกิจ

38.1 การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุน (Share Sale and Purchase Agreement) เพื่อเขาซื้อธุรกิจทั้งหมดของ Murphy Oil Corporation
(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผานการเขาซื้อหุนในบริษัทยอยซึ่งไดแก Murphy Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah)
และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดสวนรอยละ 100 ดวยมูลคาการซื้อประมาณ 2,130.86
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (65,724.27 ลานบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนอาจมีสิ่งตอบแทนที่ตองจายเพิ่มเติม
ในจํานวนไมเกิน 100 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หากผลการเจาะสํารวจของโครงการเอสเค 405 บี พบปริมาณปโตรเลียม
อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้การซื้อธุรกิจดังกลาวไดเสร็จสิ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได โดยไดสะทอนผล
ของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ
โดยขอมูลดังกลาวสงผลตอมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อ และคาความนิยม ดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สิทธิในการไดรับการชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
รวม
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบในทางบัญชี
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

มูลคายุติธรรม
ที่แสดงไวเดิม
58.90
197.13
27.38
16.50
11.26
1,627.38
2.49
410.46
98.13
48.64
4.39
(165.74)
(35.80)
(150.14)
(17.92)
(268.65)
1,864.41

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
240.83
240.83

มูลคายุติธรรม
58.90
197.13
27.38
16.50
11.26
1,627.38
2.49
651.29
98.13
48.64
4.39
(165.74)
(35.80)
(150.14)
(17.92)
(268.65)
2,105.24

(344.71)
1,519.70
611.16
2,130.86

(83.78)
157.05
(157.05)
-

(428.49)
1,676.75
454.11
2,130.86
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218บริษัทบริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำา�รวจและผลิิ
ตปิิโตรเลีีตยปม โจำำตรเลี
�กััด (มหาชน)
รวจและผลิ
ยม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สิทธิในการไดรับการชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
รวม
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบในทางบัญชี
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

มูลคายุติธรรม
ที่แสดงไวเดิม
1,816.86
6,080.33
844.51
508.89
347.26
50,194.82
76.71
12,660.24
3,026.87
1,500.26
135.49
(5,111.91)
(1,104.31)
(4,631.07)
(552.65)
(8,286.43)
57,505.87

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
7,428.26
7,428.26

มูลคายุติธรรม
1,816.86
6,080.33
844.51
508.89
347.26
50,194.82
76.71
20,088.50
3,026.87
1,500.26
135.49
(5,111.91)
(1,104.31)
(4,631.07)
(552.65)
(8,286.43)
64,934.13

(10,632.18)
46,873.69
18,850.58
65,724.27

(2,584.10)
4,844.16
(4,844.16)
-

(13,216.28)
51,717.85
14,006.42
65,724.27

คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 454.11 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (14,006.42 ลานบาท) สวนใหญเปนผลมาจากการรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซื้อธุรกิจกับมูลคา
ตามบัญชีซึ่งเปนฐานภาษีของสินทรัพยสุทธิ
มูลคา ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้ง หมดที่โ อนให ณ วันที่ซื้ อจํ านวน 2,130.86 ลานดอลลาร ส หรัฐ อเมริก า (65,724.27
ลานบาท) ประกอบดวยเงินสดจาย ณ วันที่ซื้อ จํานวน 2,123.76 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (65,505.43 ลานบาท) และ
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจํานวน 7.10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (218.84 ลานบาท) ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมที่คิดลด
มาจากสิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจํานวน 7.48 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (230.70 ลานบาท) ตามวิธีรายไดที่อางอิงจาก
อัตราคิดลดประมาณรอยละ 2.8 และขอสมมติฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
38.2 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุน (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้งหมดใน Partex Holding B.V.
(Partex) จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ดวยมูลคาซื้อจํานวน 716.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (21,604.53
ลานบาท) ทั้งนี้ การซื้อธุรกิจดังกลาวไดเสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2563 กลุมบริษัทไมไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู
ณ วันที่ซื้อ สงผลใหมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดและคาความนิยมไมไดเปลี่ยนแปลงจากที่ไดรายงานไวใน
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อ และ
คาความนิยมที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
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220บริษัท บริิปตท.สํ
ษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
ารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงทุนในการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยสุทธิ
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบในทางบัญชี
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได
คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
มูลคายุติธรรม
139.12
45.52
0.80
13.88
0.57
82.96
469.08
36.71
97.71
58.89
(59.70)
(11.88)
(12.95)
(0.14)
(152.54)
(44.89)
(62.60)
(4.01)
596.53

หนวย: ลานบาท
มูลคายุติธรรม
4,196.90
1,373.26
24.16
418.87
17.24
2,502.52
14,150.69
1,107.50
2,947.68
1,776.48
(1,800.82)
(358.44)
(390.66)
(4.52)
(4,601.64)
(1,354.08)
(1,888.40)
(120.99)
17,995.75

(85.83)
510.70
205.46
716.16

(2,589.19)
15,406.56
6,197.97
21,604.53

คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 205.46 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (6,197.97 ลานบาท) สวนใหญเปนผลมาจากการรับรูหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซื้อธุรกิจกับมูลคาตามบัญชี
ซึ่งเปนฐานภาษีของสินทรัพยสุทธินี้
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให ณ วันที่ซื้อ จํานวน 716.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (21,604.53 ลานบาท)
PTTEP HK ชําระเปนเงินสด ณ วันที่ซื้อทั้งจํานวน
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39 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (หนวย: ลาน)
719.54
1,569.06
หัก ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
(10.12)
(53.61)
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
0.01
(23.59)
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
2.51
3.07
กําไรที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย: ลาน)
711.94
1,494.93
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
3,969.98
3,969.98
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
0.18
0.38
หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (หนวย: ลาน)
733.98
1,135.72
หัก ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
(9.44)
(13.63)
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
(0.65)
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(หนวย: ลาน)
2.02
2.94
กําไรที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย: ลาน)
726.56
1,124.38
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุน
ในระหวางป (ลานหุน)
3,969.98
3,969.98
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
0.18
0.28

งบการเงินรวม
หนวย: บาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
22,664.01
48,802.54
(314.98)

(1,662.97)

0.46

(716.29)

77.76
22,427.25

94.44
46,517.72

3,969.98
5.65

3,969.98
11.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: บาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
22,999.87
35,275.10
(294.23)

(422.13)

-

(20.99)

62.60
22,768.24

90.91
34,922.89

3,969.98
5.74

3,969.98
8.80

217

222

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

40 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
40.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และวั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญา ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด รั บ รู
ในงบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันอื่น
รวม

1,035.36
53.99
1,089.35

1,028.64
47.31
1,075.95

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
31,099.18
1,621.70
32,720.88

31,017.65
1,426.49
32,444.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันอื่น
รวม

232.79
29.09
261.88

345.61
28.92
374.53

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
6,992.33
873.78
7,866.11

10,421.72
871.99
11,293.71
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
40.2
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุมของ PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลจากแหลงมอนทาราในทะเลติมอรเมื่อป
พ.ศ. 2552 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุมของ PTTEP AA ไดรับคําฟองอยางเปนทางการจากตัวแทน
ของกลุมผูเลี้ยงสาหรายที่ไดยื่นฟองรองคดีแบบกลุม (Class action) ตอศาลออสเตรเลียกลางผานทางสํานักทะเบียน
ของเมืองซิดนีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งคําฟองดังกลาวไมปรากฏวามีพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน
ขอเรียกรองแตอยางใด ซึ่งกลุมของ PTTEP AA ไดมีการแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตอสูคดีความในศาลแลว
ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ทั้งนี้บริษัทเห็นวาการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายเรื่อง
ความเสียหายจากเหตุ การณน้ํามันดิบรั่วไหลในแหลงมอนทารา ยังไมมีห ลั กฐานเพียงพอที่จะพิสูจ นไดหรือ
สนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว



Indonesia Tax Office (ITO) ส ง หนั ง สื อ ถึ ง Natuna 2 B.V. ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น งานร ว มกั น ของกลุ ม บริ ษั ท
เพื่อประเมินภาษี Transfer Tax (TT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากธุรกรรมซื้อขายหุนของ Natuna 2 B.V.
ระหวาง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. รวมกับ Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ในฐานะ
ผู ซื้ อ และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.A.R.L. ในฐานะผู ข าย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป
พ.ศ. 2556 โดยทาง ITO ประเมินภาษี TT และ BPT รวมทั้งเบี้ยปรับเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 119.80 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนของกลุมบริษัทจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2559 Natuna 2 B.V. ไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมดวยเบี้ยปรับ
ดังกลาวแลวทั้งจํานวน เพื่อปองกันเบี้ยปรับที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหวางการพิจารณาคดีพรอมยื่นหนังสือ
คั ด ค า นการประเมิ น ภาษี ข อง ITO ต อ มาในป พ.ศ. 2560 ITO ได ป ฏิ เ สธคํ า คั ด ค า นดั ง กล า ว Natuna 2 B.V.
จึงไดดําเนินการยื่นฟองคดีเพื่อคัดคานคําสั่งและการประเมินภาษีของ ITO ตอศาลภาษี ประเทศอินโดนีเซีย
หลังจากนั้น ศาลภาษีไดตัดสินให Natuna 2 B.V. ชนะคดี ซึ่งสงผลให Natuna 2 B.V. ไดรับเงินที่ชําระลวงหนา
คืนทั้งจํานวนในไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม ITO ไดใชสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลภาษีตอ
ศาลฎี ก าประเทศอิ น โดนี เ ซี ย โดย Natuna 2 B.V. ได ยื่ น หนั ง สื อ โต แ ย ง การอุ ท ธรณ ข อง ITO และดํ า เนิ น
กระบวนการโตแยงในชั้นศาลฎีกาตามกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
ตอมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาให Natuna 2 B.V. ชนะคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลภาษี สงผลใหคดีนี้ถึงที่สุด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เปนจํานวนเงิน 343.70 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (10,323.72 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
จํานวนเงิน 665.77 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (19,997.91 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม
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40.3 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกูยืม
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็ก ซ) ซึ่ งเปนบริษัทร ว มของบริ ษัท ในวงเงิ นรวมทั้ ง สิ้ น 1,250 ล านบาท สัญ ญาดังกลา วมีผ ลตั้ งแต วั น ที่
2 เมษายน พ.ศ. 2552 และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 18.32 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดเงินใหกูคงเหลือจํานวน 15.56 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (467.50 ลานบาท)
ภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูและเงินกูยืมของบริษัทยอย
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกับ PTTEP Canada International
Finance Limited (PTTEP CIF) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท สําหรับหุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน
490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกับบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
(ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท สําหรับหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 15,000 ลานบาท และหุนกูสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา รวมจํานวน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืมประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกับ ปตท.สผ.ศง. สําหรับ
เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใหกับ ปตท.สผ.ศง. ในการแปลงภาระหนี้
สกุ ลเงินบาทเปน หนี้สกุ ลเงินดอลลารสหรัฐอเมริก า (Cross Currency Swap) โดยมีวงเงิ นค้ํา ประกั นจํานวน 360
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใหกับ ปตท.สผ.ศง. ในการเขาทําสัญญาสิทธิ
ในอัตราดอกเบี้ยอางอิงแบบไมมีคาสิทธิ (Zero Cost Collar)
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันสัญญาเงินกูรูปแบบ Project Finance ของบริษัทยอยของ Moz LNG1 Holding
Company Ltd โดยมีวงเงินจํานวน 14,900 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุนของ
กลุมบริษัทใน Moz LNG1 Holding Company Ltd ที่อัตรารอยละ 8.5 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยังไมมี
การเบิกใชวงเงินดังกลาว
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บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันสัญญาเงินกูยืมระยะสั้นประเภทวงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนแบบไมสามารถ
ยกเลิกไดกับสถาบันการเงินของ ปตท.สผ.ศง. สําหรับเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา วงเงินกูจํานวน 400
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยังไมมีการเบิกใชวงเงินดังกลาว
41 เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ซีเควสต จํากัด (ซีเควสต) ซึ่งจัดประเภทเปนการรวมคาของกลุมบริษัท
ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 150 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 1.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ. อีเอช) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 2,017 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 20.17
ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท
ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสัดสวนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อเขาซื้อสัดสวนรอยละ 20
ในโครงการ Oman Block 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) ดวยมูลคารวมประมาณ
2,450 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการปรับลดมูลคาและเงินทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขใน SPA และอาจมีการ
รับรูมูลคาการซื้อเพิ่มเติมในจํานวนไมเกิน 140 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หากสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไวใน SPA
ทั้งนี้ คาดวาการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ (Completion Date) ซึ่งรวมถึงการไดรับอนุมัติจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ภายในป พ.ศ. 2564
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ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการสำำ�รวจ
และผลิิ
ตปิิโตรเลีี
่ มเติ(ไม่่
เอกสารแนบ:
ข้อมูลย
เพิม
มเกีไ่ยด้้ตรวจสอบ)
วกับกิ จกรรมการสารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ก)

สรุปปริ มาณสารองปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณสารองที่พสิ ูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังตารางทีแ่ นบ
ปริมาณสารองที่พสิ ูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนักธรณีวทิ ยาและวิศวกรแหล่งปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ.
เพื่อให้ได้ต ัวเลขที่ได้ต รงตามมาตรฐาน ปริม าณสารองที่พิสูจ น์ แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริม าณสุท ธิท่ีเป็ น ส่วนแบ่ งของ
ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิ โตรเลียม
นอกจากนี้เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณสารองปิ โตรเลียมของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอบทานและ
กากับดูแลที่ดี ปตท.สผ. ยังมีคณะกรรมการปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Reserves Committee) ซึ่งมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้


พิจารณากลั ่นกรองให้ความเห็นชอบต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมประจาปี (Annual Reserves)



พิจารณากลั ่นกรองและอนุ มตั กิ ารเปลี่ยนแปลงปริมาณสารองปิ โตรเลียมอย่างมีนัยยะ (Major Changes of Reserves) และ
ปริมาณสารองปิ โตรเลียมสาหรับโครงการใหม่ทเ่ี ข้าซือ้ และควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project)



ตรวจสอบขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูลปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้ม ีความถูกต้องก่อนการนาเสนออนุ มตั ิ และตรวจสอบ
กิจกรรมซึง่ มีความเชื่อมโยงต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง



พิจารณาอนุ มตั ิแผนการดาเนิ นการตรวจประเมินประจาปี ด้านปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Annual Reserves Audit Plan)
และแต่งตัง้ ผู้ตรวจประเมินปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Reserves Auditor) และอนุ มตั ิรายงานการตรวจประเมินประจาปี
ด้านปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Reserves Audit Report) เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบแนวทางการดาเนิ นงาน และเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปริมาณสารองที่พสิ ูจน์ แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 คิดเป็ นปริมาณน้ ามันดิบและคอนเดนเสท2
295 ล้านบาร์เรล และเป็ นก๊าซธรรมชาติ 4,760 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (779 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ) หรือรวมทัง้ หมดเป็ น
1,074 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วของน้ ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็ นประมาณร้อยละ 27 และ
ก๊าซธรรมชาติคดิ เป็ นประมาณร้อยละ 73
ปริม าณการผลิตรวมทุ กโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. 1 ในปี 2563 คิดเป็ น 155 ล้านบาร์เรลเทียบเท่ าน้ ามันดิบ โดยแบ่ งเป็ น
น้ ามันดิบและคอนเดนเสท 2 47 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 675 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (108 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ)
คิดเป็ นอัตราการผลิต 422,278 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพิม่ ขึน้ จากปี ท่แี ล้วประมาณ 8,638 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ
ต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 2 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 และการปรับลดของราคาน้ ามันในปี 2563
ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการสารวจและผลิต การขนส่งปิ โตรเลียม ความต้องการพลังงาน
และตลาดซือ้ ขายปิ โตรเลียม ทาให้ปริมาณการผลิตปิ โตรเลียมในปี 2563 ต่ากว่าเป้ าหมายอัตราการเติบโตทีต่ งั ้ ไว้ทร่ี อ้ ยละ 5

1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ปริมาณสารองน้ามันดิ บ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ที่พิสจู น์ แล้ว(1)
น้ามันดิบและคอนเดนเสท(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วของบริษทั และ
บริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ เติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองทีม่ อี ยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วของบริษทั และ
บริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ เติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองทีม่ อี ยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1)
(2)

ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

116
13
1

48
(1)
0

164
12
1

2,181
160
1

1,105
(53)
1

3,286
107
2

470
41
2

207
(4)
1

677
37
3

2

45

47

21

954

975

5

207

212

21
(30)
123

106
(11)
187

127
(41)
310

816
(475)
2,704

582
(212)
2,377

1,398
(687)
5,081

153
(107)
564

206
(43)
574

359
(150)
1,138

123
9
1

187
4
6

310
13
7

2,704
145
1

2,377
23
0

5,081
168
1

564
33
1

574
9
6

1,138
42
7

6

6

12

165

2

167

33

6

39

(27)
112

(20)
183

(47)
295

(435)
2,580

(231)
2,171

(666)
4,751

(98)
533

(55)
540

(153)
1,073

ปริมาณสารองพิสจู น์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสจู น์แล้วสุทธิทเ่ี ป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิ โตรเลียม
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
ปริมาณสารองน้ามันดิ บ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ที่พิสจู น์ แล้ว(1)
น้ามันดิบและคอนเดนเสท(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ปริมาณส ารองที่พ ิสูจน์ แล้วจากการลงทุน
ในการร่วมค้า(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ เติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองทีม่ อี ยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วจากการลงทุน
ในการร่วมค้า(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ เติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองทีม่ อี ยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมปริ มาณสารองที่ พิสจู น์ แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1)
(2)
(3)

ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

0
-

-

0
-

2
-

-

2
-

0
-

-

0
-

0
(0)
0

-

0
(0)
0

17
(3)
16

-

17
(3)
16

3
(1)
2

-

3
(1)
2

0
0

-

0
0

16
2

-

16
2

2
0
1

-

2
0
1

(0)
0

-

(0)
0

(9)
9

-

(9)
9

(2)
1

-

(2)
1

112

183

295

2,589

2,171

4,760

534

540

1,074

ปริมาณสารองพิสจู น์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสจู น์แล้วสุทธิทเ่ี ป็ นส่ วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิ โตรเลียม
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
สัดส่วนของปริมาณสารองจากโครงการร่วมทุนอพิโก

รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานสิ นทรัพย์ของกิ จกรรมการผลิ ตปิ โตรเลียม
รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม จะแสดงถึงสิน ทรัพย์ของโครงการต่าง ๆ ทัง้ ทีพ่ บปริมาณสารองทีพ่ สิ ูจน์ แล้ว
และยังไม่ได้พสิ จู น์ รวมถึงค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าสูญสิน้ สะสม ค่าตัดจาหน่ ายสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการทีพ่ บปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ ท ี่ใช้ในการผลิตปิ โตรเลียม สินทรัพ ย์สทิ ธิก ารใช้ รวมถึงประมาณการค่า รื้อถอนอุ ปกรณ์ การผลิต ส่วนสิน ทรัพย์ของ
โครงการทีย่ งั ไม่พบปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ ายทุนทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการทีย่ งั ไม่พบปริมาณสารองทีพ่ สิ ูจน์แล้ว
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
สินทรัพย์ของโครงการทีพ่ บปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการทีย่ งั ไม่พบปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
สิ นทรัพย์รวมของกิ จกรรมการผลิ ตปิ โตรเลียม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าสูญสิน้ สะสม ค่าตัดจาหน่ ายสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกิ จกรรมการผลิ ตปิ โตรเลียม

(ค)

2563

2562

32,435
4,694
37,129
(23,996)
13,133

31,152
4,366
35,518
(22,277)
13,241

รายงานรายจ่ายที่เกิ ดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสิ ทธิ สมั ปทาน การสารวจและการพัฒนาปิ โตรเลียม
รายงานรายจ่ายทีเ่ กิด ขึ้น จะแสดงถึงรายจ่ายทีเ่ กิดขึ้น ในระหว่ างปี เพื่อการได้มาซึ่งสิท ธิสัมปทาน การสารวจและการพัฒ นา
ปิ โตรเลียม ทัง้ ทีบ่ นั ทึกเป็ นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึง่ สิทธิสมั ปทาน หมายถึง รายจ่ายทีเ่ กิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิสมั ปทานของโครงการต่าง ๆ
ทัง้ ทีพ่ บปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วและยังไม่ได้พสิ จู น์
รายจ่ายเพือ่ การสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสารวจเพือ่ งานธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสกิ ส์ รายจ่ายเพือ่ การขุดเจาะและเตรียม
หลุมสารวจรวมถึงค่าสงวนพืน้ ทีใ่ นแปลงสารวจ
รายจ่ายเพือ่ การพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดจนเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ ท ใี่ ช้ใ นโครงการต่ าง ๆ สาหรับการพัฒ นาปริม าณสารองทีพ่ สิ ูจ น์ แ ล้ว เพื่อใช้ใ นการผลิต
การแยกการปรับปรุงคุณภาพปิ โตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิ โตรเลียม รวมทัง้ รายจ่ายเพือ่ ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
ต้นทุนเพือ่ การได้มาซึง่ สิทธิสมั ปทาน
- โครงการทีพ่ บปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
- โครงการทีย่ งั ไม่พบปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
รายจ่ายเพือ่ การสารวจ
รายจ่ายเพือ่ การพัฒนา
รวม

2563
ในประเทศ

ต่างประเทศ

8
21
669
698

1
133
510
644

2562
รวม
8
1
154
1,179
1,342

ในประเทศ ต่างประเทศ
60
5
594
659

2,580
22
210
354
3,166

รวม
2,640
22
215
948
3,825
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รายงานผลการดาเนิ นงานของกิ จกรรมการผลิ ตปิ โตรเลียม
รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม สาหรับปี 2563 และ 2562 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เพื่อการดาเนินงานและบารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วย ค่ าใช้จ่ ายสารวจเพื่องานธรณี ว ิทยา และธรณี ฟิสิกส์และค่าตัดจาหน่ ายหลุมสารวจที่ไม่ พบ
ปิ โตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่ าตัดจาหน่ าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียมและท่อขนส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติ รวมทัง้ ค่าตัดจาหน่ ายประมาณการค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิน ทรัพย์ กาไรหรือขาดทุ นจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม และรายได้อน่ื ๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทัวไปของส
่
านักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิ โตรเลียม

(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
รายได้ :
รายได้ - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้ - บริษทั อืน่
รายได้จากการขายรวม
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสือ่ มราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อืน่
ค่าใช้จ่ายรวม
ผลการดาเนิ นงานก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
ผลการดาเนิ นงานสุทธิ

2563
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

3,290
251
3,541

864
961
1,825

4,154
1,212
5,366

4,281
276
4,557

1,024
891
1,915

5,305
1,167
6,472

461
5
32
408
1,392
(33)
2,265
1,276
385

583
99
99
2
659
89
1,531
294
198

1,044
104
131
410
2,051
56
3,796
1,570
583

486
2
43
528
1,511
(59)
2,511
2,046
706

582
127
94
19
497
(37)
1,282
633
210

1,068
129
137
547
2,008
(96)
3,793
2,679
916

891

96

987

1,340

423

1,763
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(จ)
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รายงานมูลค่าปัจจุบนั ตามมาตรฐานของกระแสเงิ นสดสุทธิ ที่เกี่ ยวข้องกับปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์ แล้ว
ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิทเี่ กีย่ วข้องกับปริมาณสารองปิ โตรเลียมทีพ่ สิ จู น์ แล้ว จะคานวณโดยใช้
ราคาเฉลีย่ 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาเฉพาะทีม่ กี าหนดไว้ในสัญญาเท่านัน้ ) คูณด้วยประมาณการปริมาณ
การผลิตในอนาคตของปริมาณสารองทีพ่ สิ ูจน์ แล้วทีเ่ หลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึ้นใน
การพัฒนาและผลิตปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้ว ซึง่ คิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิน้ ปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอืน่ ๆ
ทีอ่ าจจะเปลีย่ นไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อตั ราภาษีตามกฎหมายทีม่ อี ยู่ ณ สิน้ ปี และหักหรือปรับปรุงส่วนลดต่าง ๆ ตามทีเ่ ป็ นจริง
กระแสเงินสดสุ ทธิคานวณจากมูลค่ าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี เป็ น มูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัต รา 10% ต่อปี เพื่อสะท้อนถึง
มูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนัน้
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็ นการแสดงประมาณการมูลค่าตาม
ราคาตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณ
สารองทีย่ งั ไม่ได้พสิ จู น์ซงึ่ อาจเปลีย่ นเป็ นปริมาณสารองทีพ่ สิ จู น์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
ในอนาคต อัตราดอกเบีย้ การเปลีย่ นแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต
รวมทัง้ ข้อ ควรคานึงอื่น ๆ อีกมาก ดังนัน้ มูลค่า ทีเ่ หมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วเิ คราะห์
เป็ นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
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มูลค่าปัจจุบนั ตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิ ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์ แล้ว
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
รายรับ
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ ของ
ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ลงทุนในการร่วมค้า(1)
รวมมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดสุทธิ

ในประเทศ
2563
2562
14,293
17,902
(2,578)
(2,784)
(7,124)
(7,548)
(1,307)
(2,174)
3,284
5,396

ต่างประเทศ
2563
2562
13,375
20,025
(3,932)
(4,946)
(3,343)
(3,682)
(1,410)
(3,186)
4,690
8,211

รวม
2563
27,668
(6,510)
(10,467)
(2,717)
7,974

2562
37,927
(7,730)
(11,230)
(5,360)
13,607

(569)
2,715

(1,091)
4,305

(2,247)
2,443

(4,039)
4,172

(2,816)
5,158

(5,130)
8,477

14

37

-

-

14

37

2,729

4,342

2,443

4,172

5,172

8,514

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิ ที่เกี่ยวข้องกับปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์ แล้ว
(หน่ วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
2563
2562
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ ต้นปี ของ ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย
รายได้สทุ ธิหลังหักค่าใช้จา่ ยในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิ โตรเลียมทีผ่ ลิตระหว่างปี
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จา่ ยในการผลิต
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณสารองทีส่ ารวจใหม่ สารวจเพิม่ เติม และ
ปรับปรุงวิธกี ารผลิต
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณทีไ่ ด้ประมาณการไว้
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซือ้ หรือขายปริมาณสารองปิ โตรเลียม
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาทีเ่ ปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สิ้นปี ของ ปตท.สผ. และบริษทั ย่อย
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ณ สิน้ ปี จากการลงทุนในการร่วมค้า(1)
รวมมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ณ สิ้นปี
(1)

การลงทุนในการร่วมค้าจากโครงการร่วมทุนอพิโก

8,477
(3,624)
1,437
(7,387)
340
399

6,811
(4,652)
960
2,197
(112)
4,414

559
2,314
2,643
5,158
14
5,172

415
3,714
(3,143)
(2,127)
8,477
37
8,514

������������������������������������������������������������������������

(ฉ)
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ข้อมูลอื่น
หลุมผลิ ตน้ ามันดิ บ และก๊าซธรรมชาติ
จานวนหลุม* ผลิตน้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

น้ามันดิ บ
1,455

ก๊าซธรรมชาติ
1,549

121
10,542
12,118

411
1,960

นิยามหลุมผลิต:
- หลุมผลิต คือ หลุมทีด่ าเนินการผลิตอยู่รวมถึงหลุมทีห่ ยุดผลิตชัวคราว
่
แต่ไม่รวมหลุมกาจัดน้าทิง้ (water disposal) หรือหลุมทีห่ ยุดผลิต
ถาวร (plugged and abandoned)
- หลุมผลิตน้ามันดิบ คือ หลุมทีผ่ ลิตน้ามันดิบเป็ นสัดส่วนหลัก โดยอาจมีการผลิตก๊าซธรรมชาติรว่ มด้วย
- หลุมผลิตก๊าซธรรมชาติ คือ หลุมทีผ่ ลิตก๊าซธรรมชาติเป็ นสัดส่วนหลัก โดยอาจมีการผลิตน้ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมด้วย

หลุมน้ามันดิ บ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ
จานวนหลุมซึง่ อยูร่ ะหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้
จานวนหลุม*
สารวจและประเมินผล
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม
พัฒนาปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม
* จานวนหลุมรายงานเป็ น 100% (Gross) ไม่ใช่จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ.

2
2
19
3
5
27
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จานวนหลุม* น้ามันดิ บ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขุดเจาะแล้ว ในปี 2563
สารวจและประเมินผล
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

พัฒนาปิ โตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

พบปิ โตรเลียม

หลุมแห้ง

1

2

3
2
6

3
5

พร้อมผลิ ต

หลุมแห้ง

252

10

10
48
310

10

* จานวนหลุมรายงานเป็ น 100% (Gross) ไม่ใช่จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ.
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ผลการดาเนิ นงานรายไตรมาสปี 2563 และ 2562 สาหรับงบการเงินรวมมีดงั นี้
หน่ วย: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปี 2563
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อ่นื
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,292,489,924
18,581,904

1,228,269,834
25,150,163

1,040,554,236
24,964,177

1,481,856,163
23,653,436

19,279,853
7,451,259
9,697,133
1,347,500,073

9,531,822
27,424,137
7,638,461
7,222,020
1,305,236,437

9,255,093
8,398,532
11,439,479
1,094,611,517

221,686,451
22,307,226
13,240,675
8,652,743
1,771,396,694

234,095,390
26,820,827
117,060,553
103,708,965
547,871,169

181,109,196
8,310,962
68,934,224
105,315,995
514,704,467

183,427,037
30,557,602
62,362,082
78,220,818
487,111,110

196,480,299
38,624,384
65,759,881
122,908,098
536,396,047

72,158,448
44,071,992
66,930,316
1,212,717,660
25,083,097
159,865,510
(79,320,917)
80,544,593

61,815,981
940,190,825
4,592,758
369,638,370
(139,744,990)
229,893,380

77,621,241
47,504,332
60,872,548
1,027,676,770
(1,810,940)
65,123,807
68,660,413
133,784,220

12,004,502
20,341,034
64,857,604
1,057,371,849
13,771,200
727,796,045
(452,474,724)
275,321,321

0.03

0.07

0.02

0.06
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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หน่ วย: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปี 2562
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อ่นื
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,754,900,631
25,211,924

1,494,389,633
29,453,709

1,469,499,654
33,441,021

1,327,626,240
28,289,483

29,442,854
13,597,516
16,929,538
1,840,082,463

19,975,173
21,347,992
12,741,830
15,382,313
1,593,290,650

26,449,713
32,807,784
10,407,629
1,572,605,801

32,729,790
27,087,691
12,671,171
1,428,404,375

280,742,698
27,496,976
132,383,175
151,527,598
577,988,263

181,382,444
59,091,981
93,950,863
135,608,689
511,721,459

153,473,481
33,006,988
92,580,760
137,138,703
476,953,188

135,083,704
8,502,045
64,861,714
122,059,219
459,392,677

41,020,245
62,434,355
1,273,593,310
6,303,945
572,793,098
(189,146,369)
383,646,729

59,800,813
1,041,556,249
802,183
552,536,584
(193,931,190)
358,605,394

7,709,075
55,684,491
956,546,686
2,518,049
618,577,164
(185,994,360)
432,582,804

82,018,396
57,059,082
928,976,837
2,727,662
502,155,200
(107,926,126)
394,229,074

0.10

0.10

0.09

0.09
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รายงานทางการเงิิน 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

สรุปปริ มาณการขายปิ โตรเลียมและราคาขายผลิ ตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิ โตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน)

2563

2562

354,052

350,651

41.55

61.18

6.27

6.92

38.92

47.24

4.47

4.31

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่
ราคาขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลีย่
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล)
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อล้านบีทยี ู)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลีย่
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ)
Lifting Cost
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ)
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รายงาน
ทางการเงิน
ประจำ�ปี

2563

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000
โทรสาร: 0 2537 4444
www.pttep.com
www.facebook.com/pttepplc

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2563

ภาพปก:
ALBATROSS-1 อากาศยานไร้้คนขัับ ชนิิดปีีกตรึึงขึ้้�นลงทางดิ่่�ง
ที่่�มีีสมรรถนะสููง ใช้้สำำ�หรัับตรวจสอบสภาพของอุุปกรณ์์
แนวท่่อ โครงสร้้างต่่าง ๆ ด้้วยระบบประมวลผลอััจฉริิยะ
รวมถึึงสามารถขนส่่งวััสดุุอุุปกรณ์์น้ำำ��หนัักเบา ช่่วยลดต้้นทุุน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน
ปกรายงานฉบัับนี้้�ใช้้กระดาษ Green Card ผลิิตจากเยื่่�อหมุุนเวีียน (Eco Fiber) 100%
ส่่วนกระดาษเนื้้�อในผลิิตจากกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และพิิมพ์์ด้้วยหมึึกที่่�ผลิิตจากฐานน้ำำ��มัันพืืช (Soy Ink)

สแกนเพื่่�อเข้้าสู่่�
เว็็บไซต์์ ปตท.สผ.

