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ENERGY
PARTNER
OF
CHOICE
ปตท.สผ. พลังเพื่ออนาคต
นับจากวันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
จากโครงการแรกสู่กว่า 40 โครงการ ใน 15 ประเทศ
จากพนักงานเพียงไม่กี่คน สู่กว่า 4,000 ชีวิต
จากการเรียนรูแ้ ละฝึกฝน สูก่ ารต่อยอดความสามารถ
จนได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล
จากต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
สูก่ ารดูแลใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือหนึ่งในบทพิสูจน์
ของพลังที่ไม่มีขีดจ�ำกัดของเรา
ตลอด 35 ปีแห่งการด�ำเนินงานของ ปตท.สผ.
คือการบุกเบิกและแสวงหา เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย
คือเส้นทางทีท่ า้ ทายของการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในภารกิจ
สร้างการเติบโตและต่อยอดโดยไม่หยุดนิ่ง
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สารบัญ
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สารบัญ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

5

รายงานของผู้สอบบัญชี

14 งบการเงิน
34 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
171 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
การสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก้าวแห่งความเชื่อมั่น

ดาวน์โหลดรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2562 ฉบับเต็ม

วันนี้ ปตท.สผ. พร้อมก้าวต่อไปสูค่ วามท้าทายใหม่
ที่ ร ออยู่ใ นอนาคต ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในพลั ง
ความสามารถและจิตวิญญาณแห่งนักบุกเบิกที่
ส่งต่อกันจากรุน่ สูร่ นุ่ และการผสานความร่วมมือกัน
ในระดับโลก ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตร
ที่ทุกคนเลือกและร่วมก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืนตลอดไป
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ
น
19 Feb น
2020
รายงานความรับ2019
ผิดรายงานความรั
ชอบของคณะกรรมการต่
อรายงานทางการเงิ

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 อรายงานทางการเงิน ของบริษั 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 โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอ
ที่รัก ษาไวซึ่ง ทรัพ ยสิน รวมทั ้งการปองกัน การทุจ ริต และการดําเนิน การที ่ผิดปกติ และในการจัดทํ ารายงาน
ทางการเงินไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ และเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ งได มีการเปดเผยขอมูล สําคัญ อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่ งผูส อบบั ญ ชี ได แสดงความเห็ นต องบการเงิน ของบริษั ท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอยในรายงานของผูสอบบัญชี

(นายปรัชญา ภิญญาวัธน)
ประธานกรรมการ

18 กุมภาพันธ 2563

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

รายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี

รำยงำนของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น

ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริษั ท ปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ปตท.
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นำเสนอในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและ
สกุลเงินบำท และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึง
สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และ
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นำเสนอในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและสกุลเงินบำท โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำร
ตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้
ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้ส อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรใน
รำยงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัท
และบริ ษั ท ตำมหลั ก เกณฑ์ มำตรฐำนเกี่ ย วกั บ กำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชี พบั ญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพ บัญ ชี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำนเกี่ยวกับ
กำรตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยำบรรณเหล่ำนี้ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำน
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-2กำรสอบบั ญ ชี ที่ ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ รับ เพี ย งพอและเหมำะสมเพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ใ นกำร
แสดงควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่องส ำคั ญ ในกำรตรวจสอบคื อเรื่อ งต่ำง ๆ ที่ มี นัย ส ำคั ญ ที่ สุดตำมดุล ยพิ นิ จเยี่ยงผู้ป ระกอบ
วิชำชีพของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดปัจจุบัน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น ของส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน ทั้งนี้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ดังนี้
1. กำรประมำณปริมำณสำรองปิโตรเลียม (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
ปริมำณสำรองปิโตรเลียมเป็นตัวบ่งชี้ศักยภำพในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทในอนำคตและ
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปริมำณสำรองปิโ ตรเลียมที่พิสูจน์แล้วมีผลกระทบต่องบกำรเงิน
อย่ำงมีสำระสำคัญ ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ และกำรคำนวณค่ ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสิ้นและค่ำตัดจำหน่ำย
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.12 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ – ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 กำรประมำณกำรทำงบัญชีและข้อสมมติที่สำคัญ – กำรประมำณปริมำณ
สำรองปิโตรเลียม และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วอำจแตกต่ำงกับปริมำณปิโตรเลียมที่นำมำใช้ประโยชน์
ได้จริงในอนำคต เนื่องจำกกำรประมำณปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี อยู่ ณ เวลำ
ที่ทำกำรประมำณ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของแต่ล ะโครงกำร ผลกำรประมำณอำจมีค วำมคลำดเคลื่อนสูง แต่
ควำมคลำดเคลื่อนจะลดลงเมื่อดำเนินกำรผลิตจนใกล้สิ้นสุดโครงกำร ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนของ
ผู้บริหำรเพื่ อกำรดำรงอยู่ของกลุ่มบริษัท ทั้ งนี้ ผู้บริหำรได้ใช้ คณะผู้เชี่ยวชำญภำยในกลุ่มบริษัท ประมำณ
ปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ วโดยใช้วิธีกำรประมำณที่ใช้กันทั่วไปในอุตสำหกรรมสำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียม ผู้เชี่ยวชำญดังกล่ำวต้องใช้ ดุลยพิ นิ จ อย่ำงมี นัยส ำคั ญ ตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรตัดสินใจ
เลือกใช้วิธีกำรประมำณให้เหมำะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลำที่ทำกำรประมำณ ซึ่งปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้วอำจแตกต่ำงกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและประสบกำรณ์เฉพำะบุคคล นอกจำกนี้ ผลกำรประมำณ
ปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ที่ เปลี่ ย นแปลงไปท ำให้ ก ำรรั บ รู้ ค่ ำ เสื่ อ มรำคำ ค่ ำ สู ญ สิ้ น และ
ค่ำตัดจำหน่ำยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่องนี้

สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น

รายงานผู้สอบบัญชี

-3สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรประมำณปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ประเมินควำม
เพี ย งพอของกำรควบคุ ม ภำยในที่ ส ำคั ญ ที่ ไ ด้ ออกแบบไว้ และทดสอบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ส ำคั ญ ของ
กระบวนกำรดังกล่ำว โดยเฉพำะกำรควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลที่นำมำจัดทำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับปริมำณ
สำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ของกลุ่มบริษัทมีควำมเชื่อถือได้ และกำรนำข้อมูลปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้วมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสิ้นและค่ำตัดจำหน่ำย ตลอดจนกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์
2. ประเมินคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญภำยในกลุ่มบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประมำณและ
จัดทำข้อมูลปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของกลุ่มบริษัท
3. ใช้ ผ ลกำรตรวจสอบกำรประมำณปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มของหน่ ว ยก ำกั บ ดู แ ล
ด้ำนพลังงำนของประเทศไทย โดยหน่วยกำกับดูแลดังกล่ำวมีกระบวนกำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบ
กำรประมำณปริมำณสำรองปิโตรเลียมภำยในประเทศที่ผู้ดำเนินกำรโครงกำรที่ ได้รับสัมปทำน (Operator)
ได้ น ำส่ ง รำยงำนไว้ ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ท ำกำรเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ปริ ม ำณส ำรอง
ปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ปี 2561 ของกลุ่ ม บริ ษั ท กั บ ข้ อ มู ล ปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ที่
หน่วยก ำกั บ ดูแลตรวจสอบได้ และได้ก ระทบยอดปริมำณส ำรองปิโตรเลีย มที่พิ สู จน์แล้วตำมรำยงำนที่
เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วระหว่ำงปี เพื่อให้ทรำบปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์
แล้วภำยในประเทศที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำเนินกำรโครงกำรที่ได้รับสัมปทำน ณ สิ้นปี 2562
4. ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำระสำคัญของปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วว่ำ
กลุ่ ม บริษั ท ได้รับ รู้ใ นรอบระยะเวลำบั ญ ชีที่ เหมำะสม และเป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกลุ่ มบริษั ท และ
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำสูญสิ้นและค่ำตัดจำหน่ำย
อย่ำงเหมำะสม
2. ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิต (งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิตได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8
กำรประมำณกำรทำงบั ญ ชี แ ละข้ อ สมมติ ที่ ส ำคั ญ – ประมำณกำรหนี้ สิ น ค่ ำรื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิ ต
และหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิน ข้ อ 32 ประมำณกำรหนี้ สิ น ค่ ำรื้อ ถอนอุป กรณ์ ก ำรผลิ ต โดย ณ วัน ที่
31 ธั น วำคม 2562 งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำรมี ป ระมำณกำรหนี้ สิ น ค่ำรื้อ ถอนอุป กรณ์
กำรผลิ ต ระยะสั้ น และระยะยำว รวมเป็ น เงิน จำนวน 3,010.27 ล้ ำนดอลลำร์ส หรัฐ อเมริก ำและ 1,584.35
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ตำมลำดับ
กำรรื้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิ ต เป็ น กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงกำร ซึ่ ง วิ ธี ก ำรรื้อ ถอน
จะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ สภำพพื้ นที่ ที่ดำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ แหล่งพื้ นที่บนบก
และแหล่ ง พื้ น ที่ น อกชำยฝั่ ง ซึ่ ง มี โ ครงสร้ ำ งหลั ก คื อ แท่ น ผลิ ต กลำง (Central Processing Platforms)
แท่ น หลุมผลิต (Well Head Platforms) หลุมพั ฒนำ (Development Well) ท่อขนส่ง (Pipeline) และอุปกรณ์
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-4กำรผลิตอื่นที่ใช้ ประกอบกับหลักเกณฑ์แต่ละประเทศที่กำหนดให้ดำเนินกำรรื้อถอนทั้งหมดหรือบำงส่วน
รวมถึงกำรรื้อถอนในอดีตมีน้อยหรือมีบำงลักษณะ ทำให้กลุ่มบริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่ำรื้อถอนจำกัด
ส ำหรับใช้อ้ำงอิงในกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิ ดขึ้นในอนำคต ท ำให้ กำรคำนวณประมำณกำรหนี้สิ น
ค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิตต้องอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยสำคัญ ในกำรกำหนดข้อสมมติเกี่ยวกับต้นทุน
ค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิต อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำคิดลด และช่วงเวลำที่จะมีกำรรื้อถอนซึ่งขึ้นอยู่กับอำยุกำรให้
ประโยชน์ ของโครงกำร ข้อสมมติ ดั งกล่ำวจึง อำจเปลี่ย นแปลงได้ ทั้ งนี้ ผู้ บ ริห ำรได้ ใช้ ค ณะผู้ เชี่ ย วชำญ
ของกลุ่มบริษัทซึ่งมำจำกกลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และกำรพัฒนำ กลุ่มงำนโครงกำรผลิต กลุ่มงำนสนับสนุน
ปฏิบัติกำร กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบัญชี ในกำรประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิต สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่องนี้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ท ำควำมเข้ ำ ใจกระบวนกำรประมำณต้ น ทุ น ค่ ำ รื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิ ต ประเมิ น
ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในที่ออกแบบไว้และทดสอบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณ
กำร กำรทบทวนและกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร และกำรอนุมัติ
2. ประเมิ นคุณสมบั ติของผู้เชี่ยวชำญของกลุ่มบริษั ท ที่ รับผิดชอบในกำรจัดท ำประมำณกำร
หนี้สินค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิต และที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพงำนทำงด้ำนวิศวกรรม
3. ประเมิ นควำมสมเหตุ สมผลของข้ อสมมติ ที่ ใช้ ในกำรค ำนวณประมำณกำรหนี้ สิ นค่ ำรื้อถอน
อุปกรณ์กำรผลิต โดย
3.1 ประเมิน ควำมสมเหตุส มผลของต้น ทุ น ค่ ำรื้อถอนอุป กรณ์ ก ำรผลิต โดยกำรซั ก ถำม
ผู้เชี่ยวชำญเกี่ ยวกับข้อสมมติที่นำมำใช้ โดยอำศั ยควำมรู้ควำมเข้ำใจของส ำนัก งำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลกำรรื้อถอนจำกโครงกำรอื่นที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.2 ประเมินควำมเหมำะสมของช่วงเวลำรื้อถอนที่ นำมำใช้ คำนวณประมำณกำรหนี้สิน
ค่ ำรื้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิ ต โดยพิ จำรณำควำมสอดคล้ อ งกั บ แผนกำรลงทุ น แผนกำรรื้อ ถอนเบื้ อ งต้ น
ที่ได้นำเสนอต่อหน่วยกำกับดูแลด้ำนพลังงำนของประเทศไทย หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ประเมิ น ควำมสมเหตุ ส มผลของอั ต รำเงิ น เฟ้ อ และอั ต รำคิ ด ลดโดยกำรซั ก ถำม
ผู้เชี่ยวชำญและเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภำยนอก
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกันของต้นทุนค่ำรื้อถอนที่นำมำคำนวณประมำณกำรหนี้สิน
ค่ำรื้อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิต กั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รับ จำกวิศ วกรของกลุ่ ม บริษั ท ทั้ ง โครงกำรที่ ก ลุ่ม บริษั ท เป็ น
ผู้ ด ำเนิ น กำรในโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทำน (Operator) และโครงกำรที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เป็ น ผู้ ร่ ว มทุ น
(Non-operator)
5. ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปีที่มีนัยสำคัญของต้นทุนค่ำรื้อถอนที่ประมำณกำรขึ้น
และกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบกำไรขำดทุนกับหลักฐำนสนับสนุน
6. ทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้อถอนอุปกรณ์กำรผลิต
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น

รายงานผู้สอบบัญชี

-57. สำหรับโครงกำรที่กลุ่มบริษัทได้มีกำรส่งรำยงำนแผนงำนกำรรื้อถอนเบื้องต้น และประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนสิ่ งติดตั้งที่ใช้ในกิ จกำรปิโตรเลียมต่อหน่วยก ำกั บดูแลด้ำนพลังงำนของประเทศไทย
โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนจำก
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอกของกลุ่มบริษัท สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอกของกลุ่มบริษัท โดยพิจำรณำคุณสมบัติ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเป็ นอิสระของผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอกของกลุ่ มบริษั ท ว่ำเป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ ที่ หน่ วยก ำกั บดู แลก ำหนดเกี่ ยวกั บกำรใช้บุ คคลภำยนอก
ทำหน้ำที่ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอน
8. เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงกับประมำณกำรที่ จัดทำขึ้นโดยกลุ่มบริษั ท
เพื่ อประเมิ นควำมเหมำะสมของกำรจั ดท ำประมำณกำร ในกรณี ที่ เกิ ดผลต่ ำงอย่ ำงมี นั ยส ำคั ญ ได้ พิ จำรณำ
ควำมสมเหตุ สมผลของค ำอธิ บำยที่ ได้ รั บจำกกลุ่ มบริ ษั ทถึ งสำเหตุ ของผลต่ ำงดั งกล่ ำว รวมถึ งพิ จำรณำว่ ำ
กลุ่มบริษัทได้นำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันไปเป็นข้อมูลสำหรับทบทวนกำร
จัดทำประมำณกำรอย่ำงเหมำะสม
3. กำรรวมธุรกิจ (งบกำรเงินรวม)
ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6 กำรซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation
ในประเทศมำเลเซีย และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7 กำรซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V. กลุ่มบริษัทได้
เข้ำซื้อธุรกิจทั้งหมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมำเลเซีย ผ่ำนกำรเข้ำซื้อหุ้นในบริษัท
ย่ อ ยซึ่ งได้ แ ก่ Murphy Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy
Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเข้ำซื้อสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. (Partex)
ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภำคตะวันออกกลำง โดยกลุ่มบริษัท ต้องจ่ำยชำระสิ่งตอบแทนในกำรซื้อ
ทั้งสิ้น จำนวน 2,130.86 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และจำนวน 716.16 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และมี
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำมูลค่ำเท่ำกับ 1,519.70 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และ
510.70 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ตำมลำดับ ทั้งนี้ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทประเมินว่ ำกำรซื้อสัดส่วนกำร
ลงทุนดังกล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจตำมคำนิยำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่อง
กำรรวมธุรกิจ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่องกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มำ หนี้สินที่รับมำ และสิ่งตอบแทนที่โอนให้ (มูลค่ำสิ่งตอบแทนในกำรซื้อ) และวัดมูลค่ำด้วย
มู ล ค่ำยุ ติธรรม ณ วัน ที่ ซื้ อธุ รกิ จ ตลอดจนต้องรับ รู้สิ นทรัพ ย์ ห รือหนี้ สิ นภำษี เงินได้ รอกำรตั ดบั ญ ชี และ
ค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทได้
ว่ำจ้ำงผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกำรซื้อสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมต้องเลือกใช้วิธีกำรประเมิน และข้อสมมติต่ำง ๆ ซึ่งอำจแตกต่ำงกันขึ้นกับดุลยพินิจและประสบกำรณ์
เฉพำะบุคคลของผู้ประเมิน รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมที่ ผู้ประเมินได้รับนั้นมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมำก สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่องนี้
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-6สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ตรวจสอบสั ญ ญำซื้ อ ขำยสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของกำรเข้ ำซื้ อ หุ้ น ใน Murphy Sabah และ
Murphy Sarawak ในสัดส่วนร้อยละ 100 และกำรเข้ำซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex และสอบถำมผู้บริหำร
ของกลุ่มบริษัท เพื่อทำควำมเข้ำใจลักษณะและวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำทำรำยกำร รวมถึงเนื้อหำข้อตกลงและ
เงื่ อนไขที่ ส ำคั ญ ในสั ญ ญำ และประเมิ น กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จของผู้ บริห ำรส ำหรับ กำรซื้ อสั ดส่ วนกำรลงทุ น
ดังกล่ำวในเรื่องกำรรวมธุรกิจว่ำเหมำะสมตำมคำนิยำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
เรื่องกำรรวมธุรกิจ
2. ตรวจสอบหลั ก ฐำนกำรช ำระเงิ น และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งประกอบกำรบั น ทึ ก บั ญ ชี
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรระบุสินทรัพย์ที่ได้มำ และหนี้สินที่รับมำ รวมถึงสิ่งตอบแทนที่โอนให้
3. สื่ อ สำรกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ภำยในกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ ควำมเสี่ ย ง รวมทั้ ง สอบทำน
กำรตรวจสอบของผู้ส อบบั ญชีของบริษัท ภำยในกลุ่มเกี่ยวกับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพ ย์
ที่ระบุได้ที่ได้มำ หนี้สินที่รับมำ และสิ่งตอบแทนที่โอนให้ (มูลค่ำสิ่งตอบแทนในกำรซื้อ) ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
ที่สำคัญดังต่อไปนี้
3.1 ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมอิสระ และควำมเที่ยงธรรมของผู้ ประเมินอิส ระ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำรำยงำนกำรปันส่วนมูลค่ำจำกกำรซื้อธุรกิจ (Purchase Price Allocation)
3.2 ตรวจสอบกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำ และหนี้สินที่รับมำ
ที่ ร ะบุ ใ นรำยงำนกำรปั น ส่ ว นมู ล ค่ ำ จำกกำรซื้ อ ธุ ร กิ จ (Purchase Price Allocation) ของผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระ
โดยกำรประเมิ นควำมเหมำะสมของข้ อมู ล ที่ ใช้ ในกำรประเมิ น และข้อสมมติที่ส ำคัญ ที่ผู้ประเมิน อิส ระ
นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
3.3 ประเมินอย่ำงเป็นอิสระจำกผู้เชี่ยวชำญอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทภำยในกลุ่ม
เกี่ ย วกั บ ควำมเหมำะสมของวิ ธี ก ำรประเมิ น มู ล ค่ ำยุ ติ ธ รรมและอั ต รำคิ ด ลดที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ด ท ำรำยงำน
กำรปันส่วนมูลค่ำจำกกำรซื้อธุรกิจ (Purchase Price Allocation)
4. สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งว่ ำเป็ น ไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้อมูลอื่น

ผู้บ ริห ำรเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบต่ อข้ อมู ล อื่น ข้ อมู ล อื่ น ประกอบด้ วยข้อ มู ล ซึ่ งรวมอยู่ ในรำยงำน
ประจำปี แต่ไ ม่ รวมถึงงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำร และรำยงำนของผู้ส อบบัญ ชีที่ อยู่ใ น
รำยงำนประจำปีนั้น ซึ่งผู้บริหำรจะจัดเตรียมรำยงำนประจำปีให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น

รายงานของผู้สอบบัญชี

-7ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร คื อ กำรอ่ ำ นและพิ จ ำรณำว่ ำ ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วำมขั ด แย้ ง ที่ มี ส ำระส ำคั ญ กั บ
งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จ กำร หรื อ กั บ ควำมรู้ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรตรวจสอบของส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำร
เรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผู้ บ ริ ห ำรมี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด ท ำและน ำเสนองบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับ ผิดชอบเกี่ยวกั บ
กำรควบคุ ม ภำยในที่ ผู้ บ ริ ห ำรพิ จ ำรณำว่ ำ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถจั ด ท ำงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงำน หรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแลมี หน้ำที่ ในกำรก ำกั บ ดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำง
กำรเงินของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรตรวจสอบของส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วำมเชื่ อ มั่ น
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุ จริตหรือข้ อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้ส อบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล
คือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน
เกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ ขัดต่อข้ อเท็ จจริงอำจเกิดจำกกำรทุ จริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำ
มีสำระสำคัญ เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำร
รวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตำมหลั ก เกณฑ์ ม ำตรฐำนเกี่ ย วกั บ
กำรตรวจเงิน แผ่น ดิน และมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใช้ ดุล ยพิ นิ จและ
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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-8กำรสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
 ระบุ และประเมิ น ควำมเสี่ย งจำกกำรแสดงข้ อมู ล ที่ ขั ดต่อข้ อ เท็ จจริงอัน เป็ น สำระส ำคั ญ
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ ว่ำจะเกิดจำกกำรทุ จริ ตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและ
ปฏิ บั ติ ง ำนตำมวิธี ก ำรตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อ ควำมเสี่ ย งเหล่ำ นั้ น และได้ ห ลัก ฐำนกำรสอบบั ญ ชี
ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจ
ละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร
 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของ
ผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ที่ อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษั ทและของ
บริ ษั ท ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ ำ ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ ำ มี ค วำม
ไม่ แน่ นอนที่ มี ส ำระส ำคั ญ ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิน แผ่นดิ นต้อ งกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้ส อบบั ญ ชี ข อง
ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น โดยให้ ข้ อ สั งเกตถึ งกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล ในงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กั บหลักฐำนกำรสอบบั ญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทหรือบริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์
ในรูปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
ภำยในกลุ่ ม หรือกิ จกรรมทำงธุรกิ จภำยในกลุ่ ม บริษั ท เพื่ อแสดงควำมเห็ น ต่อ งบกำรเงิ น รวม ส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินรับ ผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุม ดูแล และกำรปฏิบั ติงำนตรวจสอบ
กลุ่ม บริษั ท ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิน เป็ น ผู้รับ ผิดชอบแต่เพี ย งผู้ เดี ย วต่ อควำมเห็ น ของส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น

รายงานของผู้สอบบัญชี

-9สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ที่สำคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำร
ตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส ำนัก งำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้คำรับ รองแก่ ผู้มีห น้ำที่ในกำรก ำกั บ ดูแลว่ำส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมหลัก เกณฑ์ ม ำตรฐำนเกี่ ย วกั บ กำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน และข้ อ ก ำหนด
จรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำ
กระทบต่อควำมเป็นอิสระของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรกำรที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจำรณำ
เรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและ
กำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ
ผู้ ส อบ บั ญ ชี เ ว้ น แต่ ก ฎ ห มำยห รื อ ข้ อ บั งคั บ ไม่ ใ ห้ เปิ ดเผยต่ อ ส ำธำรณ ะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว
หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินพิ จำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำว
ในรำยงำนของส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เพรำะกำรกระท ำดั ง กล่ ำ วสำมำรถคำดกำรณ์ ไ ด้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำร
ดังกล่ำว

(นำงสำวพศุตม์ณิชำ จำปำเทศ)
รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน

(นำงสำวพุทธชำด ตันหยง)
ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 15

สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
วันที่ 18 กุ มภำพั นธ์ 2563
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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งบแสดงฐานะการเงิน

ปตท.สารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำบริ�กัษดัท (มหาชน)
และบริษัทย่ตอปิยโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

2,822,897,310

3,180,095,315

1,512,181,292

85,121,635,618

103,193,560,790

49,419,466,004

เงินลงทุนระยะสั้น

10

200,000,000

820,529,928

2,955,491,269

6,030,799,292

26,626,058,762

96,588,154,097

เงินลงทุนเพื่อค้า

11

213,702,922

70,550,255

207,592

6,443,997,154

2,289,343,959

6,784,308

เงินลงทุนเผื่อขาย

12

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

13, 18.2

534,837,021

637,129,582

566,568,454

16,127,473,638

20,674,748,268

18,515,974,561

14

258,925,878

87,250,589

109,434,304

7,807,650,023

2,831,266,994

3,576,412,993
2,568,562,127

ลูกหนี้การค้า

-

10,450,000

339,100,750

-

-

-

121,500,856

471,385,978

78,595,277

3,663,730,318

15,296,380,912

สินค้าคงเหลือ

15

32,094,999

23,401,706

19,186,294

967,792,479

759,381,456

627,025,615

พัสดุคงเหลือ

16

298,241,328

258,824,758

298,063,802

8,993,167,938

8,398,820,043

9,740,997,301

55,338,391

44,251,011

89,006,743

1,668,672,379

1,435,933,751

2,908,820,568

60,704,038

23,136,199

46,919,770

1,830,469,347

750,765,770

1,533,380,944

7,233,299

18,743,848

19,793,398

218,112,866

608,234,720

646,866,335

12,342,074

44,760,255

720,444

372,162,847

1,452,462,783

23,544,769

ื่
ลูกหนี้อน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

27

่ ๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

17

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

95,472,046

65,558,388

68,666,897

2,878,863,203

2,127,357,369

2,244,095,699

4,713,290,162

5,756,067,812

5,764,835,536

142,124,527,102

186,783,416,327

188,400,085,321

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
12

524,264

556,840

713,347

15,808,658

18,069,366

23,312,828

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

19.3

227,626,116

219,796,559

212,644,091

6,863,837,299

7,132,361,802

6,949,403,099

เงินลงทุนในการร่วมค้า

19.4

225,370,160

17,412,037

18,721,333

6,795,811,001

565,017,696

611,830,253

่
เงินลงทุนระยะยาวอืน

20

345,337

223,807

11,307

10,413,300

7,262,505

369,529

3,098,805,811

3,611,154,952

เงินลงทุนเผื่อขาย

18.4

86,055,526

95,495,279

110,497,369

2,594,918,018

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

21

10,661,984,455

8,203,148,334

8,034,374,696

321,501,441,133

266,190,788,685

262,570,703,080

ค่าความนิยม

22

2,060,856,097

1,244,242,269

1,167,584,174

62,143,047,441

40,375,453,276

38,157,717,250

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

23

131,976,248

82,092,341

83,988,319

3,979,611,307

2,663,882,715

2,744,814,987

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า

24

2,639,486,065

3,071,909,369

3,066,535,679

79,591,055,959

99,682,947,548

100,217,187,484

961,729,427

462,550,222

416,116,927

28,999,985,605

15,009,674,962

13,599,080,791

237,264,583

161,721,008

131,356,153

7,154,475,393

5,247,819,635

4,292,839,069

17,871,345

19,870,031

20,829,912

538,892,493

644,779,168

680,740,553

11,302,332

13,060,045

14,817,758

340,810,484

423,796,265

484,257,844

่ วข้องกัน
ิ การที่เกีย
ู้ ืมระยะยาวแก่กจ
เงินให้กย

25.1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
้ ถอน
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรือ
่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

26

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

27

83,677,515

22,098,578

19,460,308

2,523,211,486

717,095,155

635,980,642

่ ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

28

142,142,400

113,877,349

70,095,848

4,286,161,428

3,695,300,906

2,290,796,318

17,488,211,870

13,728,054,068

13,367,747,221

527,339,481,005

445,473,055,495

436,870,188,679

22,201,502,032

19,484,121,880

19,132,582,757

669,464,008,107

632,256,471,822

625,270,274,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ิ )
(นายพงศธร ทวีสน

(นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

งบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ปตท.สารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำบริ�กัษดัท(มหาชน)
และบริษัทย่ตอปิยโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบทางการเงินรวม
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน

107,064,556

102,655,689

115,352,784

3,228,424,080

3,331,159,471

3,769,834,227

12,439,988

17,578,681

15,640,555

375,115,360

570,425,258

511,147,634

ส่วนของหนี้สน
ิ ทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

29

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สน
ิ ระยะสั้น

30

407,014,532

399,710,434

551,256,111

13,207,553,411

13,062,902,055

596,428,200

490,905,549

22,604,819,279

19,353,988,336

16,043,240,286

19,774,707

16,274,462

24,150,871

596,286,435

528,103,567

789,272,508

862,953,072

678,133,387

406,005,018

26,021,483,863

22,005,314,869

13,268,614,806

131,500,284

133,674,387

63,423,986

3,965,259,111

4,337,711,471

2,072,753,782

-

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ
้ ธุรกิจ
หนี้สน
ิ อนุพันธ์ทางการเงิน

18,281,361
749,645,953

27

หนี้สน
ิ หมุนเวียนอืน
่
รวมหนี้สินหมุนเวียน

465,971,435

-

-

15,120,695,026

-

15,213,837

10,685,306

25,521,108

458,757,976

346,736,397

834,053,133

133,969,338

57,364,252

60,545,450

4,039,710,172

1,861,456,007

1,978,679,428

2,050,843,096

2,485,780,331

1,601,255,755

61,841,112,387

80,663,143,813

52,330,497,859

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุน
้ กู้

29

2,704,746,265

1,537,766,538

1,938,720,566

81,558,909,291

49,900,266,673

63,359,158,876

เงินกูย
้ ืมระยะยาว

29

718,674,613

985,476

568,730,791

21,670,911,741

31,978,536

18,586,641,706

25.1

1,358,709,648

781,885,385

890,888,365

40,970,525,919

25,372,049,810

29,115,045,481

ประมาณการหนี้สน
ิ ผลประโยชน์ของพนักงาน

31

245,248,060

135,263,864

123,772,502

7,395,204,113

4,389,278,210

4,044,996,125

ประมาณการหนี้สน
ิ ค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

32

2,967,512,233

2,243,654,819

2,275,432,888

89,482,353,377

72,806,223,203

74,363,225,090

33

190,757,774

238,661,335

195,015,188

5,752,109,238

7,744,520,345

6,373,274,452

5,035,540

4,957,352

7,359,738

151,841,653

160,865,239

240,522,954

หนี้สน
ิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สน
ิ ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลา
การผลิตปิโตรเลียม
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
่
รายได้รอการรับรู้

-

หนี้สน
ิ อนุพันธ์ทางการเงิน
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
่ ๆ

34

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

7,458,980

-

-

243,766,267

118,801,033

49,767,464

22,401,371

3,582,325,936

1,614,945,891

732,097,260

8,309,485,166

4,992,942,233

6,029,780,389

250,564,181,268

162,020,127,907

197,058,728,211

10,360,328,262

7,478,722,564

7,631,036,144

312,405,293,655

242,683,271,720

249,389,226,070

3,969,985,400

3,969,985,400

3,969,985,400

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน
้
ทุนจดทะเบียน
หุน
้ สามัญ 3,969,985,400 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท

38

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน
้ สามัญ 3,969,985,400 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน
้
หุน
้ กูด
้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

36

150,683,762

150,683,762

150,683,762

3,969,985,400

3,969,985,400

3,969,985,400

3,439,036,612

3,439,036,612

3,439,036,612

105,417,619,764

105,417,619,764

105,417,619,764

187,434,503

1,154,687,532

1,154,811,834

6,018,033,688

38,231,753,921

38,234,354,686

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร

39

15,048,319

15,048,319

15,048,319

396,998,540

396,998,540

396,998,540

431,231,212

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

16,900,000,000

7,630,675,250

6,847,836,815

6,339,799,664

247,150,263,826

222,900,331,939

206,375,726,076

(12,935,888)

(33,124,936)

(29,064,790)

(22,794,186,766)

1,756,510,538

4,586,363,464

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

11,841,173,770

12,005,399,316

11,501,546,613

357,058,714,452

389,573,200,102

375,881,047,930

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22,201,502,032

19,484,121,880

19,132,582,757

669,464,008,107

632,256,471,822

625,270,274,000

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู้ถือหุน
้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

รายงานทางการเงิ
ประจำ�ปี 2562 TH page 14-33 (26 02 2020)
PttEPนFR
บริษัท ปตท.สำ
�รวจและผลิตRevised
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

26 Feb 2020

12

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริงบแสดงฐานะการเงิ
ษัทย่อย
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

715,768,020

462,093,407

21,583,266,339

14,994,853,673

เงินลงทุนระยะสั้น

10

200,000,000

462,699,928

6,030,799,292

15,014,535,178

เงินลงทุนเพื่อค้า

11

210,414

70,541,991

6,344,815

2,289,075,812

เงินลงทุนเผื่อขาย

12

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

13, 18.2

ลูกหนี้การค้า

14

ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกัน

18.3

353,316,880

10,450,000
399,091,972

10,653,915,949

339,100,750
12,950,467,667

1,185,691

987,080

35,753,312

32,030,591

72,758,047

434,624,804

2,193,945,891

14,103,502,101

362,000,567

1,175,450,898

10,915,763,811

38,143,184,822

สินค้าคงเหลือ

15

5,329,916

4,271,210

160,718,274

138,600,061

พัสดุคงเหลือ

16

98,727,775

101,402,073

2,977,036,991

3,290,480,304

15,036,646

24,436,122

453,414,956

792,948,075

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
ดอกเบี้ยค้างรับ

7,845,461

2,883,927

236,572,005

93,582,934

280,983,685

48,917,142

8,472,781,050

1,587,353,078

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

27

253,020

5,638,411

7,629,569

182,965,483

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

17

63,541,724

30,755,680

1,916,036,937

998,016,666

2,176,957,846

3,234,244,645

65,643,979,191

104,950,697,195

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

19.3

25,577,427

25,577,427

771,261,656

829,983,238

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

19.2

924,403,328

795,711,719

27,874,454,685

25,820,712,047

47,837

11,307

1,442,486

366,916

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

20
18.4

6,410,306,980

5,418,528,669

193,296,373,984

175,830,348,003

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

21

3,305,867,193

3,782,063,076

99,685,107,639

122,727,313,550

ค่าความนิยม

22

75,157,587

75,157,587

2,266,301,616

2,438,851,117

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

23

78,178,825

71,600,170

2,357,404,014

2,323,413,531

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า

24

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกัน

-

25.1

639,817,402
11,302,332

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน

27

64,096,092

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

28

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

149,886,527
315,463,776

-

4,863,792,694

19,293,051,670

10,236,746,710

13,060,045

340,810,484

423,796,265

22,098,578

1,932,753,308

717,095,155

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11,674,428

11,923,493

352,030,635

386,915,351

11,546,429,431

10,681,082,374

348,170,992,177

346,599,334,577

13,723,387,277

13,915,327,019

413,814,971,368

451,550,031,772

งบการเงิน
26 Feb 2020
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13

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

23,474,448

30,527,462

707,848,423

990,611,039

1,145,615

1,110,819

34,544,868

36,045,896

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ส่วนของหนี้สน
ิ ทางการเงินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

29

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

9,002,691

13,207,553,411

8,618,746,275

9,347,733,288

3,064,423

5,145,915

92,404,594

166,984,084

679,934,364

522,663,759

20,502,738,410

16,960,351,476

97,890,430

93,671,595

2,951,787,688

3,039,627,557

27

12,026,567

-

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ
้ ธุรกิจ
หนี้สน
ิ อนุพันธ์ทางการเงิน

407,014,532
288,067,227

30

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สน
ิ ระยะสั้น

298,557
285,824,345

หนี้สน
ิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

465,971,435
9,615,920

362,649,045

15,120,695,026
312,034,992

53,898,088

29,716,745

1,625,242,763

964,303,412

1,157,556,837

1,853,505,409

34,904,964,757

60,145,940,181

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุน
้ กู้

29

377,762,214

351,006,573

11,391,040,460

11,390,104,509

เงินกู้ยืมระยะยาว

29

761,949

985,476

22,975,809

31,978,536

ประมาณการหนี้สน
ิ ผลประโยชน์ของพนักงาน

31

179,375,616

121,503,357

5,408,891,691

3,942,763,602

ประมาณการหนี้สน
ิ ค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

32

1,571,621,696

1,370,656,206

47,390,675,072

44,477,564,365

33

174,922,380

238,401,631

5,274,608,833

7,736,093,019

3,044,711

3,503,193

91,810,205

113,678,016

ประมาณการหนี้สน
ิ ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลา
การผลิตปิโตรเลียม
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

34

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

25,281,990

23,048,355

762,353,022

747,915,257

2,332,770,556

2,109,104,791

70,342,355,092

68,440,097,304

3,490,327,393

3,962,610,200

105,247,319,849

128,586,037,485

3,969,985,400

3,969,985,400

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน
้
ทุนจดทะเบียน
หุน
้ สามัญ 3,969,985,400 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท

38

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน
้ สามัญ 3,969,985,400 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท

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

36

156,570,483

301,226,483

4,981,992,349

9,661,771,205

39

15,048,319

15,048,319

396,998,540

396,998,540

ส่วนเกินมูลค่าหุน
้
หุน
้ กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

150,683,762

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร

431,231,212

431,231,212

16,900,000,000

16,900,000,000

6,012,419,398

5,597,858,914

200,224,792,852

187,500,874,929

28,070,098

17,631,517

(23,323,737,386)

(883,255,551)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

10,233,059,884

9,952,716,819

308,567,651,519

322,963,994,287

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

13,723,387,277

13,915,327,019

413,814,971,368

451,550,031,772

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน
้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน

14

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบกาไรขาดทุน�

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

6,046,416,158

5,202,809,857

187,434,256,385

168,327,503,985

116,396,137

107,563,734

3,618,478,463

3,481,649,960

รายได้อน
ื่
108,597,530

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

กาไรจากอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน

13,966,633

3,364,162,379
-

539,300,427

ดอกเบี้ยรับ

86,234,821

83,352,666

2,691,774,670

2,691,351,050

รายได้อน
ื่ ๆ

55,390,651

50,784,060

1,713,008,987

1,647,110,915

6,413,035,297

5,458,476,950

198,821,680,884

176,686,916,337

750,682,327

645,084,154

23,174,701,610

20,855,434,660

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

18.1

ค่าภาคหลวง
ค่าเสือ
่ มราคา ค่าสูญสิน
้ และค่าตัดจาหน่าย

128,097,990

45,685,474

3,950,741,535

1,481,056,817

383,776,512

290,233,637

11,870,413,978

9,404,564,362

546,334,209

469,663,029

16,944,730,977

15,204,940,727

2,026,055,587

1,848,510,539

62,810,841,149

59,809,002,872

ค่าใช้จ่ายอืน
่
-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

109,399,724

ขาดทุนจากอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน

-

ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

25.2

กาไรสาหรับปี

18,632,091
57,768,001

3,405,789,423
-

624,229,740
1,886,227,194

234,978,741

238,564,895

7,290,639,862

7,707,126,230

4,179,325,090

3,614,141,820

129,447,858,534

116,972,582,602

12,351,839

7,932,268

380,419,707

256,247,378

2,246,062,046

1,852,267,398

69,754,242,057

59,970,581,113

(676,998,045)

(732,658,187)

(20,951,704,151)

(23,764,290,782)

1,569,064,001

1,119,609,211

48,802,537,906

36,206,290,331

0.38

0.27

11.72

8.69

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขัน
้ พื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

41
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งบการเงิน
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
นเบ็ดเสร็จ�
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริ
ษัทาไรขาดทุ
ย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

กาไรสาหรับปี

2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

1,569,064,001

1,119,609,211

48,802,537,906

36,206,290,331

3,666,799

(4,808,840)

(2,296,043,900)

(498,522,049)

(38,246)

(150,837)

(1,306,085)

(5,158,138)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

5

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1,134

(1,134)

37,087

(37,087)

ผลกาไรจากเครือ
่ งมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

15,188,878

705,714

455,066,446

15,136,434

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเครือ
่ งมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

(3,037,776)

(141,143)

(92,552,256)

(3,027,287)

ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

4,408,259

336,094

137,371,586

10,828,716

20,189,048

(4,060,146)

(1,797,427,122)

(480,779,411)

(22,753,270,182)

(2,349,073,515)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมรายการที่จะได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

-

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สน
ิ
(26,651,682)

(3,702,983)

(805,495,659)

(121,107,966)

ผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

12,021,516

774,275

363,224,671

25,323,046

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(30,753)

ผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

31

ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สน
ิ
-

(940,226)

-

รวมรายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(14,660,919)

(2,928,708)

(23,196,481,396)

(2,444,858,435)

5,528,129

(6,988,854)

(24,993,908,518)

(2,925,637,846)

1,574,592,130

1,112,620,357

23,808,629,388

33,280,652,485

PttEP FR Revised TH page 14-33 (26 02 2020)

20

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน
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16

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบกาไรขาดทุน�

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

2562

หน่วย : บาท

2561

2562

2561

2,832,497,051

100,507,848,760

รายได้
3,239,250,217

รายได้จากการขาย

91,712,945,783

รายได้อื่น
48,348,320

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

กาไรจากอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน

4,659,465

1,503,434,335
-

166,844,469

ดอกเบี้ยรับ

315,066,394

92,885,998

9,775,532,625

3,019,858,698

รายได้อื่น ๆ

144,354,658

115,177,833

4,463,376,042

3,723,159,334

46,175,204

66,297,020

1,412,601,869

2,167,208,482

3,793,194,793

3,111,517,367

117,662,793,631

100,790,016,766

279,559,667

235,458,276

8,647,466,649

7,628,665,176

259,142

11,874,628

7,929,998

371,826,640

376,337,875

283,838,494

11,644,182,377

9,192,753,402

404,906,293

354,062,131

12,563,481,576

11,464,123,929

1,050,260,840

916,664,049

32,585,816,321

29,724,240,162

เงินปันผลรับจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

18.1

ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

73,572,180

ขาดทุนจากอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

25.2

กาไรสาหรับปี

11,539,391
-

2,302,963,481

395,104,181
-

108,285,400

131,782,407

3,369,991,182

4,266,270,221

2,293,181,397

1,945,219,376

71,121,831,584

63,042,983,711

1,500,013,396

1,166,297,991

46,540,962,047

37,747,033,055

(364,292,665)

(354,782,123)

(11,265,866,207)

(11,471,397,351)

1,135,720,731

811,515,868

35,275,095,840

26,275,635,704

0.28

0.20

8.80

6.50

กาไรต่อหุน
้
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน
้ ฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
นเบ็ดเสร็จ�
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริ
ษัทาไรขาดทุ
ย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

กาไรสาหรับปี

2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

1,135,720,731

811,515,868

35,275,095,840

26,275,635,704

(5,670)

5,670

(185,437)

185,437

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผล (ขาดทุน) กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

1,134

(1,134)

37,087

(37,087)

ผลกาไรจากเครือ
่ งมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

13,053,896

705,714

392,389,523

15,136,434

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเครือ
่ งมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

(2,610,779)

(141,143)

(79,452,826)

(3,027,287)

10,438,581

569,107

312,788,347

12,257,497

(22,753,270,182)

(2,349,073,515)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมรายการที่จะได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

-

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สน
ิ
ผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

31

(24,116,038)

(184,084)

(728,863,049)

(6,020,448)

12,058,019

92,042

364,431,524

3,010,224

ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สน
ิ
ผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมรายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(12,058,019)

(92,042)

(23,117,701,707)

(2,352,083,739)

(1,619,438)

477,065

(22,804,913,360)

(2,339,826,242)

1,134,101,293

811,992,933

12,470,182,480

23,935,809,462
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู้ถอ
ื หุ้น
สาหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอ
ื หุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม

หุ้นกู้
ด้อยสิทธิ
ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดประเภทและการปรับรายการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

150,683,762
5

หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

150,683,762

สารอง

ส่วนเกิน

ที่มีลักษณะ

ตาม

มูลค่าหุ้น

คล้ายทุน

กฎหมาย

3,439,036,612

1,154,811,834

15,048,319

3,439,036,612

1,154,811,834

สารองเพื่อ

15,048,319

431,231,212

ภาษีเงินได้

เกีย
่ วกับ

เกีย
่ วกับ

กาไร
เบ็ดเสร็จอื่น

การวัด

การป้องกัน

เครื่องมือ

มูลค่า

ความเสีย
่ ง

ป้องกัน

การแปลงค่า เงินลงทุน เงินลงทุน

การขยายงาน ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน
431,231,212

ภาษีเงินได้

6,354,905,664
(15,106,000)
6,339,799,664

(49,172,853)
(49,172,853)

เผื่อขาย
(567,987)
(567,987)

เผื่อขาย
-

กระแส
เงินสด
21,328,012
21,328,012

ความเสีย
่ ง

ส่วนแบ่ง

และ

กระแสเงินสด การร่วมค้า
(4,265,602)
(4,265,602)

รวม

ในบริษท
ั ร่วม องค์ประกอบอื่น

3,613,640
3,613,640

ของส่วนของ

รวม

ผู้ถอ
ื หุ้น

ส่วนของผู้ถอ
ื หุ้น

(29,064,790)
(29,064,790)

11,516,652,613
(15,106,000)
11,501,546,613

การเปลีย
่ นแปลงในส่วนของผู้ถอ
ื หุ้นสาหรับปี
ดอกเบีย
้ จ่ายสาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

-

(57,696,014)

-

-

-

-

-

-

-

(57,696,014)

-

-

-

-

-

4,754,733

-

-

-

-

-

-

-

4,754,733

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

(124,302)
-

-

-

-

-

(555,702,071)

-

-

-

-

-

-

-

-

(124,302)

-

-

-

-

-

-

-

(555,702,071)

-

1,119,609,211

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

1,119,609,211

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(2,928,708)

(4,808,840)

(150,837)

(1,134)

705,714

(141,143)

336,094

(4,060,146)

(6,988,854)

6,847,836,815

(53,981,693)

(718,824)

(1,134)

22,033,726

(4,406,745)

3,949,734

(33,124,936)

12,005,399,316

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

150,683,762

3,439,036,612

1,154,687,532

15,048,319

431,231,212

-

-

-

-

-

-
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม

หุน
้ กู้
ด้อยสิทธิ
ทุนทีอ
่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจัดประเภทและการปรับรายการ

150,683,762
5

-

สารอง

ส่วนเกิน

ทีม
่ ีลักษณะ

ตาม

สารองเพื่อ

มูลค่าหุน
้

คล้ายทุน

กฎหมาย

การขยายงาน

ยังไม่ได้จัดสรร

3,439,036,612

1,154,687,532

15,048,319

431,231,212

6,862,942,815

-

-

-

-

(15,106,000)

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่ง

เกีย
่ วกับ

เกีย
่ วกับ

กาไร
เบ็ดเสร็จอื่น

การวัด

การป้องกัน

เครือ
่ งมือ

ความเสี่ยง

ป้องกัน

เงินสด

การแปลงค่า

เงินลงทุน

มูลค่า
เงินลงทุน

งบการเงิน

เผือ
่ ขาย

เผือ
่ ขาย

(53,981,693)
-

(718,824)
-

(1,134)
-

กระแส

22,033,726
-

ความเสี่ยง

และ

กระแสเงินสด การร่วมค้า
(4,406,745)
-

รวม

ในบริษท
ั ร่วม องค์ประกอบอื่น

3,949,734
-

ของส่วนของ

รวม

ผูถ
้ อ
ื หุน
้

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

(33,124,936)
-

12,020,505,316
(15,106,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

150,683,762

3,439,036,612

1,154,687,532

15,048,319

431,231,212

6,847,836,815

(53,981,693)

(718,824)

(1,134)

22,033,726

(4,406,745)

3,949,734

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

(33,124,936)
-

12,005,399,316

สาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของส่วนเกินจากการ
-

-

-

-

-

325,673

-

-

-

-

-

-

-

325,673

-

-

-

-

-

(53,610,567)

-

-

-

-

-

-

-

(53,610,567)

36

-

-

-

-

(23,593,066)

-

-

-

-

-

-

-

(990,846,095)

44

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

(14,660,919)

3,666,799

(38,246)

1,134

15,188,878

(3,037,776)

4,408,259

20,189,048

5,528,129

7,630,675,250

(50,314,894)

(757,070)

-

37,222,604

(7,444,521)

8,357,993

(12,935,888)

11,841,173,770

รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับหุน
้ กู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
การไถ่ถอนหุน
้ กู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
ภาษีเงินได้สาหรับหุน
้ กู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

150,683,762

3,439,036,612

(967,253,029)

187,434,503

15,048,319

431,231,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่

กาไรสะสม

หุ้นกู้
ด้อยสิทธิ
ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดประเภทและการปรับรายการ

3,969,985,400
5

-

สารอง

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

เกีย
่ วกับ

เกีย
่ วกับ

กาไร

การวัด

เครื่องมือ

เบ็ดเสร็จอืน
่

มูลค่า

การป้องกัน

ป้องกัน

ความเสีย
่ ง

ความเสีย
่ ง

ส่วนเกิน

ที่มีลักษณะ

ตาม

สารองเพื่อ

การแปลงค่า

เงินลงทุน

เงินลงทุน

มูลค่าหุ้น

คล้ายทุน

กฎหมาย

การขยายงาน

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงิน

เผื่อขาย

เผื่อขาย กระแสเงินสด กระแสเงินสด

396,998,540

16,900,000,000

206,909,233,643

3,736,347,304

(19,592,357)

(533,507,567)

39,829,689

206,375,726,076

3,776,176,993

105,417,619,764
-

38,234,354,686
-

-

-

-

-

804,505,545
-

(97,007,861)
-

ส่วนแบ่ง
รวม

ในบริษัทร่วม องค์ประกอบอืน
่
และ

ของส่วนของ

รวม

การร่วมค้า

ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

122,281,144
-

4,546,533,775

376,374,725,808

39,829,689

(493,677,878)

4,586,363,464

375,881,047,930

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

3,969,985,400

105,417,619,764

38,234,354,686

396,998,540

16,900,000,000

(19,592,357)

-

804,505,545

(97,007,861)

122,281,144

การเปลีย
่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
ดอกเบีย
้ จ่ายสาหรับหุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิ
ทีม
่ ีลักษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

-

(1,876,708,776)

-

-

-

-

-

-

-

(1,876,708,776)

-

-

-

-

-

154,780,651

-

-

-

-

-

-

-

154,780,651

-

-

-

-

-

-

-

(2,600,765)

-

-

-

-

-

-

-

(17,863,971,423)

-

36,206,290,331

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิ
ทีม
่ ีลักษณะคล้ายทุน
ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิ
-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

(17,863,971,423)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

36,206,290,331

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(95,784,920)

(2,847,595,564)

(5,158,138)

(37,087)

15,136,434

(3,027,287)

10,828,716

(2,829,852,926)

(2,925,637,846)

222,900,331,939

928,581,429

(24,750,495)

(37,087)

819,641,979

(100,035,148)

133,109,860

1,756,510,538

389,573,200,102

ทีม
่ ีลักษณะคล้ายทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,969,985,400

105,417,619,764

(2,600,765)

38,231,753,921

396,998,540

16,900,000,000

-

-

-

-

-

-

-
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หน่วย : บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม

ภาษีเงินได้
หุ้นกู้
ด้อยสิทธิ
ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจัดประเภทและการปรับรายการ

3,969,985,400
5

-

สารอง

เกี่ยวกับ

การวัด

เครื่องมือ

มูลค่า

ส่วนเกิน

ที่มีลักษณะ

ตาม

สารองเพือ
่

การแปลงค่า

เงินลงทุน

เงินลงทุน

มูลค่าหุ้น

คล้ายทุน

กฎหมาย

การขยายงาน

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงิน

เผื่อขาย

เผื่อขาย

396,998,540

16,900,000,000

223,433,839,506

885,261,033

(533,507,567)

43,320,396

222,900,331,939

928,581,429

105,417,619,764
-

38,231,753,921
-

-

-

(24,750,495)
-

ภาษีเงินได้

เกี่ยวกับ

(37,087)
-

การป้องกัน

ป้องกัน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

กระแสเงินสด กระแสเงินสด
819,641,979
-

(100,035,148)
-

ส่วนแบ่งกาไร
เบ็ดเสร็จอื่น

รวม

ในบริษัทร่วม องค์ประกอบอื่น
และ

ของส่วนของ

รวม

การร่วมค้า

ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

133,109,860
-

1,713,190,142

390,063,387,273

43,320,396

(490,187,171)

1,756,510,538

389,573,200,102

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
3,969,985,400

หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

105,417,619,764

38,231,753,921

396,998,540

16,900,000,000

(24,750,495)

(37,087)

819,641,979

(100,035,148)

133,109,860

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของส่วนเกินจากการ
-

-

-

-

-

9,956,962

-

-

-

-

-

-

-

9,956,962

-

-

-

-

-

(1,662,969,359)

-

-

-

-

-

-

-

(1,662,969,359)

-

-

-

-

(716,290,408)

-

-

-

-

-

-

-

(32,930,010,641)

-

-

-

-

-

94,437,501

-

-

-

-

-

-

-

94,437,501

-

-

-

-

-

(21,834,529,501)

-

-

-

-

-

-

-

(21,834,529,501)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

48,802,537,906

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(443,211,214)

(25,049,314,082)

(1,306,085)

37,087

247,150,263,826

(24,120,732,653)

(26,056,580)

-

รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน

36

(32,213,720,233)

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย

44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,969,985,400

105,417,619,764

6,018,033,688

396,998,540

16,900,000,000

-

-

-

-

-

-

-

48,802,537,906

455,066,446

(92,552,256)

137,371,586

(24,550,697,304)

(24,993,908,518)

1,274,708,425

(192,587,404)

270,481,446

(22,794,186,766)

357,058,714,452

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน
้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน
้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม
หุน
้ กู้
ด้อยสิทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

ที่มีลักษณะ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน
้

คล้ายทุน

3,439,036,612

301,226,483

150,683,762

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

การวัดมูลค่า การป้องกัน
สารอง

สารองเพื่อ

เงินลงทุน เงินลงทุน

ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย
15,048,319

431,231,212

เผื่อขาย

รวม

เครื่องมือป้องกัน องค์ประกอบอื่น

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ของส่วนของ

รวม

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

ผู้ถือหุน
้

ส่วนของผู้ถือหุน
้

5,356,440,194

-

-

21,328,012

(4,265,602)

17,062,410

(17,404,632)

-

-

-

-

-

9,710,728,992

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน
้ สาหรับปี
ดอกเบีย้ จ่ายสาหรับหุ้นกูด
้ อ
้ ยสิทธิทม
ี่ ีลก
ั ษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

-

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกูด
้ อ
้ ยสิทธิทม
ี่ ีลก
ั ษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

-

3,101,597

-

-

-

-

-

3,101,597

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

(555,702,071)

-

-

-

-

-

(555,702,071)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

811,515,868

-

-

-

811,515,868

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ สาหรับปี

-

-

-

-

-

(92,042)

5,670

(1,134)

705,714

(141,143)

569,107

477,065

5,597,858,914

5,670

(1,134)

22,033,726

(4,406,745)

17,631,517

9,952,716,819

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

150,683,762

3,439,036,612

301,226,483

15,048,319

431,231,212

-

-

(17,404,632)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ
้ ือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ
้ ือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม
หุ้นกู้
ด้อยสิทธิ
ทุนทีอ
่ อก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

150,683,762

ส่วนเกิน

ทีม
่ ีลักษณะ

มูลค่าหุ้น

คล้ายทุน

3,439,036,612

301,226,483

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

การวัดมูลค่า การป้องกัน
สารอง

สารองเพื่อ

ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไม่ได้จัดสรร
15,048,319

431,231,212

5,597,858,914

รวม

เครื่องมือป้องกัน องค์ประกอบอื่น

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ของส่วนของ

รวม

เผือ
่ ขาย

เผือ
่ ขาย

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

ผูถ
้ ือหุ้น

ส่วนของผูถ
้ ือหุ้น

5,670

(1,134)

-

-

22,033,726

(4,406,745)

17,631,517

9,952,716,819

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ
้ ือหุ้นสาหรับปี
ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิทม
ี่ ีลักษณะคล้ายทุน
การไถ่ถอนหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิทม
ี่ ีลักษณะคล้ายทุน

36

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิทม
ี่ ีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย

44

-

-

-

-

-

-

-

(649,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

2,939,552

-

-

-

-

-

-

-

-

(697,760,493)

-

-

-

-

(144,656,000)

-

-

(13,632,287)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

1,135,720,731

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ สาหรับปี

-

-

-

-

-

(12,058,019)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

150,683,762

3,439,036,612

156,570,483

15,048,319

431,231,212

6,012,419,398

-

-

-

-

(13,632,287)

-

-

(145,305,000)

-

-

2,939,552

-

(697,760,493)

-

1,135,720,731

-

-

(5,670)

1,134

13,053,896

(2,610,779)

-

10,438,581

(1,619,438)

-

-

35,087,622

(7,017,524)

28,070,098

10,233,059,884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

26 Feb 2020

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

28

PttEP FR Revised TH page 14-33 (26 02 2020)
24

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม
หุน
้ กู้
ด้อยสิทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนทีอ
่ อก

ส่วนเกิน

ทีม
่ ีลักษณะ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน
้

คล้ายทุน

3,969,985,400

105,417,619,764

9,661,771,205

สารอง

สารองเพื่อ

ตามกฎหมาย การขยายงาน
396,998,540

16,900,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
179,555,557,529

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

เกีย
่ วกับ

เกีย
่ วกับ

รวม

การวัดมูลค่า

การป้องกัน

การแปลงค่า

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ของส่วนของ

รวม

งบการเงิน

เผือ
่ ขาย

เผือ
่ ขาย

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

ผูถ
้ อ
ื หุน
้

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

-

-

757,614,970

856,493,540

เครือ
่ งมือป้องกัน องค์ประกอบอื่น

(160,548,043)

1,453,560,467

317,355,492,905

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สาหรับปี
ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับหุน
้ กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

-

ภาษีเงินได้สาหรับหุน
้ กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

กาไรสาหรับปี

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,969,985,400

105,417,619,764

9,661,771,205

(564,099,593)

-

-

-

-

-

-

-

100,762,936

-

-

-

-

-

-

100,762,936

-

(17,863,971,423)

-

-

-

-

-

-

(17,863,971,423)

-

-

26,275,635,704

-

26,275,635,704

-

-

(3,010,224)

(2,349,073,515)

185,437

(37,087)

15,136,434

(3,027,287)

(2,336,816,018)

(2,339,826,242)

187,500,874,929

(1,492,579,975)

185,437

(37,087)

772,751,404

(163,575,330)

(883,255,551)

322,963,994,287

396,998,540

16,900,000,000

-

-

-

-

-

(564,099,593)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กาไรสะสม

ภาษีเงินได้

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

3,969,985,400

หุ้นกู้

เกี่ยวกับ

ด้อยสิทธิ

การวัดมูลค่า

ส่วนเกิน

ที่มล
ี ักษณะ

มูลค่าหุ้น

คล้ายทุน

105,417,619,764

9,661,771,205

สารอง

สารองเพื่อ

ตามกฎหมาย การขยายงาน
396,998,540

16,900,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
187,500,874,929

ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
การป้องกัน

รวม

เครื่องมือป้องกัน องค์ประกอบอื่น

การแปลงค่า

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ของส่วนของ

รวม

งบการเงิน

เผื่อขาย

เผื่อขาย

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

ผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(1,492,579,975)

185,437

(37,087)

772,751,404

(163,575,330)

(883,255,551)

322,963,994,287

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี
ดอกเบี้ยจ่ายสาหรับหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิ
-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

90,908,054

-

-

-

-

-

-

90,908,054

44

-

-

-

-

-

(21,834,529,501)

-

-

-

-

-

-

(21,834,529,501)

-

-

-

-

-

35,275,095,840

-

-

-

-

-

-

35,275,095,840

ที่มีลักษณะคล้ายทุน
การไถ่ถอนหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

(4,679,778,856)

-

-

(422,134,817)

-

-

-

-

-

-

(422,134,817)

-

-

(20,990,128)

-

-

-

-

-

-

(4,700,768,984)

ภาษีเงินได้สาหรับหุ้นกูด
้ ้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ สาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,969,985,400

105,417,619,764

4,981,992,349

396,998,540

16,900,000,000

(364,431,525)

(22,753,270,182)

200,224,792,852

(24,245,850,157)

(185,437)
-

37,087
-

392,389,523

(79,452,826)

(22,440,481,835)

(22,804,913,360)

1,165,140,927

(243,028,156)

(23,323,737,386)

308,567,651,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29

30

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

ารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียบริ
ม จำษ�ัทกัดปตท.ส
(มหาชน)
และบริษัทย่ตอยปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สาหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

2,246,062,046

1,852,267,398

69,754,242,057

59,970,581,113

(12,351,839)
2,026,055,587

(7,932,268)
1,848,510,539

(380,419,707)
62,810,841,149

(256,247,378)
59,809,002,872

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ
่ (การกลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

(1,363,744)

1,642,796

(43,712,350)

46,211,969

ค่าใช้จ่ายในการสารวจตัดจาหน่าย

76,756,433

673,405

2,368,682,811

21,470,147

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์

19,049,055

17,369,216

587,146,421

560,519,399

ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น

32,049,621

11,974,556

972,885,487

380,498,448

รายได้จากรายได้รอการรับรู้

(3,541,237)

(5,457,190)

(109,902,234)

(176,240,204)

ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั คืน

ขาดทุน (กาไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบีย
้ รับต่ากว่าดอกเบีย
้ จ่าย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

57,849,873

(35,469,813)

1,782,312,946

(1,197,296,074)

35,252,078
8,133,535
(8,014,338)

13,395,278
11,004,545
8,005,626

1,106,330,638
245,821,184
(248,724,877)

432,564,030
359,903,221
258,542,066

147,107,031

147,261,911

4,565,464,609

4,765,073,023

-

57,768,001

-

1,886,227,194

4,623,044,101

3,921,014,000

143,410,968,134

126,860,809,826

เงินลงทุนเพื่อค้า

(128,999,785)

(70,000,000)

(4,003,506,473)

(2,260,653,329)

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

103,165,691

(70,110,255)

3,201,745,735

(2,264,214,009)

11,815,123

22,358,808

366,682,176

722,078,767

7,791,561

8,229,120

241,810,990

265,759,818

สินทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

(2,463,831)

(8,167,391)

(76,464,972)

(263,766,269)

พัสดุคงเหลือ

(12,286,838)

17,796,849

(381,321,841)

574,750,091

ลูกหนี้จากการร่วมทุน

(37,137,150)

23,619,877

(1,152,550,933)

762,805,036

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

(18,304,834)

(10,113,775)

(568,090,247)

(326,624,860)

สิทธิในการได้รบ
ั ชดเชยจากกองทุนการรือ
้ ถอน

(26,903,288)

(30,364,855)

(834,943,161)

(980,634,427)

637,546

(401,257)

19,786,246

(12,958,616)

40,332,784

(5,902,396)

1,251,727,386

(190,618,148)

(44,658,068)

96,951,729

(1,385,962,510)

3,131,060,695

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า

(72,571,302)

1,911,181

(2,252,249,324)

61,721,688

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

9,316,035

365,027

289,123,026

11,788,572

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

38,163,249

(5,463,046)

1,184,395,904

(176,429,323)

3,891,828

1,938,878

120,782,835

62,616,171

(112,677,624)

(103,750,870)

(3,496,948,444)

(3,350,639,267)

(3,520,925)

(5,010,630)

(109,271,867)

(161,818,541)

1,104,775

509,984

34,286,684

16,469,946

เจ้าหนี้จากการร่วมทุน

รายได้รอการรับรู้
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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31

งบกระแสเงินสด

ารวจและผลิ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียบริ
ม จำษ�ัทกัดปตท.ส
(มหาชน)
และบริษัทย่ตอปิยโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

สาหรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2562
เงินสดรับจากดอกเบีย
้ เงินฝากธนาคาร
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

66,838,520

41,713,612

2,074,332,527

1,347,143,068

(926,972,067)

(550,257,922)

(28,768,564,890)

(17,770,605,756)

(1,103,438,600)

(644,147,332)

(34,245,201,153)

(20,802,768,693)

3,519,605,501

3,276,866,668

109,165,766,981

106,058,041,133

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(744,750,000)

(1,652,634,859)

(23,113,305,629)

(53,371,921,365)

1,365,410,338

3,786,110,314

42,375,490,353

122,272,612,620

เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนเผือ
่ ขาย

10,444,330

(10,444,330)

324,139,633

(337,300,134)

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

10,800,587

15,128,483

335,196,063

488,575,078

(2,713,300,641)

(652,851,992)

(84,207,246,710)

(21,083,886,123)

(19,626,748)
(79,411,697)

(397,779,587)
133,091,954
-

(609,115,844)
(2,464,540,889)

(12,846,310,693)
4,298,210,984
-

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
เงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อธุรกิจ
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิทเี่ กี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(36,530)

1,048,800
-

เงินปันผลรับจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

14,716,091

5,437,332

เงินสดรับจากดอกเบีย
้ เงินลงทุนระยะสั้น

15,376,377
5,218,266

เงินสดรับจากดอกเบีย
้ เงินให้กู้ยืม
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

(1,133,712)

33,871,046
-

456,713,672

175,598,906

39,796,666

477,205,647

1,285,235,233

3,335,083

161,948,823

107,706,654

(1,063,093,098)

(1,081,484,756)

(32,993,079,128)

(34,926,601,616)

(26,146,817)

(11,694,808)

(811,466,087)

(377,684,387)

(119,228,176)

(60,772,959)

(3,700,244,754)

(1,962,665,601)

(3,343,627,718)

116,285,341

(103,769,438,562)

3,755,440,602

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น

259,580,550

-

8,056,078,675

-

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

(258,825,547)

-

(8,032,647,151)

-

1,130,045,316

-

35,070,940,278

-

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้

(418,199,073)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

600,000,000

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบีย
้ หุ้นกู้และเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิทม
ี่ ีลก
ั ษณะคล้ายทุน

(7,784,707)
(109,932,149)
(990,846,095)

(575,134,857)
(128,371,867)
-

(241,598,267)
(3,411,742,705)
(30,750,894,428)

(18,574,007,559)
(4,145,775,533)
-

เงินสดจ่ายดอกเบีย
้ หุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิทม
ี่ ีลก
ั ษณะคล้ายทุน

(53,610,567)

(57,696,014)

(1,663,803,190)

(1,863,295,513)

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ดอ
้ ยสิทธิ
ทีม
่ ีลก
ั ษณะคล้ายทุน
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน
้ ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซื้อสินทรัพย์ทย
ี่ ังมิได้มีการจ่ายชาระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(7,613,542)

(403,742,006)
-

-

(12,978,802,274)
18,620,991,444

(236,286,174)

(13,038,867,283)
-

-

1,353,260

(1,226,264)
(2,395,365)

41,998,395

(39,602,268)
(77,358,436)

(697,760,493)

(555,702,071)

(21,654,986,972)

(17,946,424,798)

(553,593,047)

(1,724,268,444)

(17,180,752,369)

(55,685,331,390)

(377,615,264)

1,668,883,565

(11,784,423,950)

54,128,150,345

3,180,095,315

1,512,181,292

103,193,560,790

49,419,466,004

2,802,480,051

3,181,064,857

91,409,136,840

103,547,616,349

20,417,259

(969,542)

(6,287,501,222)

(354,055,559)

2,822,897,310
-

3,180,095,315
-

85,121,635,618
-

103,193,560,790
-

246,424,994

644,480,659

7,647,796,187

20,813,533,539
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่งบกระแสเงิ
อย
นสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

1,500,013,396

1,166,297,991

46,540,962,047

37,747,033,055

1,050,260,840

916,664,049

32,585,816,321

29,724,240,162

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย

2,647,971

3,845,950

79,178,715

125,242,187

ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น

18,947,870

2,819,502

574,645,123

91,008,481

รายได้จากรายได้รอการรับรู้

(1,110,595)

(480,490)

(34,467,284)

(15,517,454)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุน (กาไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน

9,047,624

(9,280,591)

288,510,615

(276,885,775)

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(46,175,204)

(66,297,020)

(1,412,601,869)

(2,167,208,482)

ประมาณการหนี้สน
ิ ผลประโยชน์ของพนักงาน

31,251,247

11,861,080

980,361,471

383,020,294

ประมาณการหนี้สน
ิ อื่น

9,763,436

ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2,730,310

(112,338,627)

84,735,149

(3,627,981,296)

(207,477,753)

37,555,761

(6,427,251,682)

1,203,130,583

2,369,899,142

1,950,647,605

73,554,970,571

63,186,081,755

เงินลงทุนเพื่อค้า

70,000,000

(70,000,000)

2,172,449,002

(2,260,653,329)

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

47,660,691

(78,095,566)

1,479,148,877

(2,522,100,015)

(204,007)

625,855

(6,331,368)

20,212,011

(39,228,443)

3,325,497

(1,217,454,170)

107,397,072

ดอกเบี้ยรับ (สูง) ต่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย

-

295,081,965

-

สินทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

(395,264)

(349,150)

(12,267,012)

(11,275,820)

พัสดุคงเหลือ

(668,562)

8,706,897

(20,748,824)

281,189,673

(4,978,989)

5,185,491

(154,522,858)

167,465,672

(32,651,005)

(936,057)

(1,013,323,479)

(30,230,006)

426,414

(900,936)

13,233,762

(29,095,763)

(4,001,597)

83,575,456

(124,189,504)

2,699,073,334

ลูกหนี้จากการร่วมทุน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
หนี้สน
ิ จากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า

(32,847)

(567,800)

(1,019,392)

(18,337,128)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(1,310,792)

42,979,644

(40,680,415)

1,388,029,639

หนี้สน
ิ หมุนเวียนอื่น

22,922,113

(9,527,802)

711,387,466

(307,700,829)

เจ้าหนี้จากการร่วมทุน

รายได้รอการรับรู้
ประมาณการหนี้สน
ิ
หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

972,957

484,720

30,195,709

15,654,047

(90,231,073)

(84,199,380)

(2,800,320,063)

(2,719,222,979)

(5,993,041)

(4,338,087)

(185,993,953)

(140,098,728)

25,862,231

12,949,835

802,633,981

418,215,547

(518,342,197)

(301,844,934)

(16,086,742,696)

(9,748,096,483)

(530,193,411)

(392,926,317)

(16,454,544,937)

(12,689,574,085)

1,839,705,731

1,557,721,288

57,100,425,634

50,496,507,670
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทงบกระแสเงิ
ย่อย
นสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2562

2561

หน่วย : บาท
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย

(744,750,000)

(613,295,843)

(23,113,305,629)

(19,806,418,429)

1,007,580,338

1,396,434,992

31,270,241,405

45,097,934,486

10,444,330

(10,444,330)

324,139,633

(337,300,134)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกันลดลง

814,909,261

5,721,081,385

25,290,697,295

184,762,595,402

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกัน

205,200,000

7,438,539

6,368,379,074

240,227,976

(1,195,617,478)

(5,400,588,120)

(37,105,971,377)

(174,412,250,155)

(71,398,811)

(630,819,897)

(2,215,861,080)

(20,372,358,575)

เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในการซือ
้ ธุรกิจ
เงินจ่ายล่วงหน้าในการซือ
้ ธุรกิจ
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(128,691,609)
(36,530)

(397,779,587)
(177,751,391)
39,968,574
-

(3,993,942,255)
(1,133,712)

(12,846,310,693)
(5,740,489,624)
1,290,786,987
-

46,175,204

66,297,020

1,433,046,808

2,141,065,419

9,848,587

12,469,053

305,650,754

402,688,644

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

47,953,529

27,163,187

1,488,237,081

877,236,423

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

(264,756,583)

(476,833,625)

(8,216,716,749)

(15,399,364,603)

(19,469,000)

(10,014,111)

(604,220,145)

(323,406,180)

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(282,608,762)

(4,578,669)
(451,252,823)

(8,770,758,897)

(147,868,326)
(14,573,231,382)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น

259,580,550

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

(258,825,547)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน
้ กู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุน
้ กู้และเงินกู้ยืม

(418,199,073)
(266,900)
(32,294,311)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน
้ กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

(145,305,000)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุน
้ กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

(13,632,287)

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(403,742,006)
(134,857)
(54,206,254)
(17,404,632)

8,056,078,675
(8,032,647,151)
(12,978,802,274)
(8,283,244)
(1,002,253,461)
(4,509,538,603)
(423,077,837)

(13,038,867,283)
(4,355,214)
(1,750,593,540)
(562,083,439)

876,960

(2,395,365)

27,216,432

(77,358,436)

(697,760,493)

(555,702,071)

(21,654,986,972)

(17,946,424,798)

(1,305,826,101)

(1,033,585,185)

(40,526,294,435)

(33,379,682,710)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

251,270,868

72,883,280

7,803,372,302

2,543,593,578

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

462,093,407

387,985,125

14,994,853,673

12,679,708,245

713,364,275

460,868,405

22,798,225,975

15,223,301,823

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

2,403,745

1,225,002

(1,214,959,636)

(228,448,150)

715,768,020

462,093,407

21,583,266,339

14,994,853,673

-

274,779,486.00

-

8,924,663,750.00

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
การซือ
้ สินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชาระเงินสด
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจ
ิ การที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดจากดอกเบี้ยทบต้น

35,521,871
-

501,400,086
18,004
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,102,420,752
-

16,192,739,628
581,428
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
30
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ
ชั้ นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจปโตรเลียมขั้นกลาง ธุรกิจทอขนสงกาซในตางประเทศ
และการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน 15 ประเทศ โดยมีโครงการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมตามสัดสวนการรวมทุน ดังตอไปนี้
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บงกช
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
อาทิตย
ไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
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
โพรดักชั่น โคราช อิงค
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ สาธารณรัฐ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
66.6667
80
45
20
25
5

66.6667
80
45
20
25
5

20

20

24.5

24.5

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

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
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
จี 4/43
จี 9/43
ไทยบริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 22/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
จี 4/48
บงกช (จี 12/48)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
1
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
คอนแทร็ค 4 (จี 7/50)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อาทิตย (จี 8/50)
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซอติกา
สหภาพเมียนมา
เมียนมา เอ็ม 3
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมา
2
เมียนมา เอ็ม 11
สาธารณรัฐแหง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สหภาพเมียนมา
พื้นที่พัฒนารวมไทยไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn Bhd.
มาเลเซีย
โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด
บี 8/32 และ 9 เอ 3
โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
สาธารณรัฐ Vietnam Oil and Gas Group
สังคมนิยม
เวียดนาม

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
25.5

25.5

19.31784

19.31784

100
21.375
100

100
21.375
100

100
100
5
66.6667
60
80
80

100
100
5
66.6667
45
80
80

80

80

100

100

50

50

25.001

25.001

7

7

35

36

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

32
โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95
สาธารณรัฐสังคม Vietnam Oil and Gas Group
นิยมเวียดนาม
โครงการของ PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
เวียดนาม 16-1
สาธารณรัฐ Hoang-Long Joint Operating Company
สังคมนิยม
เวียดนาม
โครงการของ PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
เวียดนาม 9-2
สาธารณรัฐ Hoan-Vu Joint Operating Company
สังคมนิยม
เวียดนาม
โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
สาธารณรัฐ Groupement Bir Seba
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
ไทย
PTTEP SP Limited
สินภูฮอ ม (แปลง อียู-1)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
บี 6/27
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด
โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
เมียนมา เอ็มดี-7
สหภาพเมียนมา
4
เมียนมา เอ็มโอจีอี 3
สาธารณรัฐแหง PTTEP South Asia Limited
สหภาพเมียนมา
โครงการของ PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
มาเรียนา ออยล แซนด
แคนาดา
PTTEP Canada Limited

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
8.5

8.5

28.5

28.5

25

25

35

35

20
100
75

20
100
75

50

50

77.5

75

100

100

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561

โครงการของบริษัท PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย *
เครือรัฐออสเตรเลีย
* รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีดังตอไปนี้
แปลง

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
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
(ไมรวม Audacious)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
100
100
เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious),
เอซี/อารแอล 5
โครงการ

บริษัทผูดําเนินการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561

โครงการของ PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
โมซัมบิก แอเรีย 1 5
สาธารณรัฐ Anadarko Mozambique Area 1 Limitada
โมซัมบิก

8.5

8.5

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

11.5

11.5

Premier Oil Natuna Sea BV

โครงการของ PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
บารารินเนียส เอพี 1
สหพันธ
Shell Brasil Petroleo Ltda.
25
25
สาธารณรัฐ
บราซิล
บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สหพันธ
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobas)
20
20
สาธารณรัฐ
บราซิล

37

38

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของ PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
จํากัด
สินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท และอียู-1)
ไทย
PTTEP SP Limited

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2561
2562
15

15

35

35

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.จี7 จํากัด (ปตท. สผ.จี7)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
คอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50) 1

-

15

โครงการของ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ซาราวักเอสเค 410 บี
มาเลเซีย PTTEP HK Offshore Limited
ซาราวักเอสเค 417
มาเลเซีย PTTEP HK Offshore Limited
ซาราวักเอสเค 438
มาเลเซีย PTTEP HK Offshore Limited
6
มาเลเซีย PTTEP HK Offshore Limited
เพนนินซูลาร พีเอ็ม 407
6
มาเลเซีย PTTEP HK Offshore Limited
เพนนินซูลาร พีเอ็ม 415

42.5
80
80
55
70

42.5
80
80
-

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.

20
16.67

20
16.67

60

-

100

-

30

-

30

-

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท
จี 1/61 7
จํากัด
7
จี 2/61
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
โครงการของ PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
สหรัฐอาหรับ Eni Abu Dhabi B.V.
อาบูดาบี ออฟชอร 1 8
เอมิเรตส
8
อาบูดาบี ออฟชอร 2
สหรัฐอาหรับ Eni Abu Dhabi B.V.
เอมิเรตส

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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โครงการ

ประเทศ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของ PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) 9
มาเลเซีย แปลงเค **
มาเลเซีย
มาเลเซีย แปลงเอช ***
มาเลเซีย

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561

** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเค มีดังตอไปนี้
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

Kikeh
SNP
GK

PTTEP Sabah Oil Limited
PTTEP Sabah Oil Limited
Sabah Shell Petroleum Co.Ltd.

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
56
22.4
6.366
-

*** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช มีดังตอไปนี้
แปลง

บริษัทผูดําเนินการ

Rotan
อื่น ๆ

PTTEP Sabah Oil Limited
PTTEP Sabah Oil Limited
ประเทศ

โครงการ

บริษัทผูดําเนินการ

โครงการของ PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO) 9
ซาราวัก เอสเค 314เอ
มาเลเซีย
PTTEP Sarawak Oil Limited
ซาราวัก เอสเค 405บี
มาเลเซีย
PTTEP Sarawak Oil Limited
ซาราวัก เอสเค 309 และ
มาเลเซีย
เอสเค 311 ****

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
56
42
สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
59.5
59.5

-

**** รายละเอียดบริษัทผูดําเนินการและสัดสวนการรวมทุนของโครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 มีดังตอไปนี้
แปลง
East Patricia
อื่น ๆ

บริษัทผูดําเนินการ
PTTEP Sarawak Oil Limited
PTTEP Sarawak Oil Limited

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
42
59.5
-

39

40

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการ

ประเทศ

โครงการของกลุม Partex Holding B.V. 10
แองโกลาแปลง 17/06
แองโกลา
โปติกัวร
บราซิล
ดุงกา
คาซัคสถาน
พีดีโอ (แปลง 6)
โอมาน
มุคไคซนา (แปลง 53)

โอมาน

บริษัทผูดําเนินการ

TOTAL E&P Angola Block17.06 (TEPA)
Partex Brasil Ltda
Maersk Oil Kazakhstan GmbH
Petroleum Development Oman Limited
Liability Company
Occidental Mukhaizna,LLC

สัดสวนการรวมทุนรอยละ
2562
2561
2.5
50
20
2

-

1

-

1

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ในการรับโอนสัดสวนการรวมลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทานหมายเลข จี 7/50 จากบริษัท ปตท.สผ.จี7 จํากัด
(ปตท.สผ.จี7) ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45 เปนรอยละ 60 ทั้งนี้ การโอนสัดสวนการรวมลงทุนดังกลาว
เปนรายการที่เกิดขึ้นภายใตการควบคุมเดียวกัน

2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่
แปลงสํารวจโครงการเมียนมา เอ็ม 11 ในสัดสวนรอยละ 100 หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิต
ครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา

3

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี 8/32
พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ

4

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาในการรับโอนสัดสวนการลงทุนในโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 75 เปนรอยละ 77.5 โดย PTTEP SA ยังเปนผูดําเนินการ

5

เปลี่ยนชื่อโครงการจาก โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย 1 เปน โมซัมบิก แอเรีย 1

6

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนาม
ในสัญญาแบงปนผลผลิต เพื่อรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจบริเวณนอกชายฝง เพนนินซูลาร
ประเทศมาเลเซีย 2 แปลง ไดแก แปลง พีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 โดย PTTEP HKO มีสัดสวนในแปลงสํารวจรอยละ 55
และรอยละ 70 ตามลําดับ และเปนผูดําเนินการทั้ง 2 แปลง

7

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต ในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 โดย ปตท.สผ.อีดี มีสัดสวนการลงทุน
รอยละ 60 และรอยละ 100 ตามลําดับ และเปนผูดําเนินการทั้ง 2 แปลง

8

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผูรวมทุนอื่น
ไดลงนามในสัญญาสัมปทาน เพื่อรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจ Offshore 1 และ Offshore 2
ซึ่งตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย PTTEP MENA ถือสัดสวน
ในแปลงสํารวจดังกลาวรอยละ 30 ในชวงระยะเวลาสํารวจ
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9

เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได ล งนาม
ในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น (Share Sale and Purchase Agreement) เพื่ อ เข า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดของ Murphy Oil Corporation
(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผานการเขาซื้อหุนในบริษัทยอยซึ่งไดแก Murphy Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah)
และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสั ด ส ว นร อ ยละ 100 ซึ่ ง การซื้ อ ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วได เ สร็ จ สิ้ น
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation
ในประเทศมาเลเซีย

10

เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได ล งนาม
ในสัญญาซื้อขายหุน เพื่อเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้งหมดใน Partex Holding B.V. (Partex) ในสัดสวนรอยละ 100 ซึ่งการ
เขาซื้อสัดสวนการลงทุนดังกลาวไดเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบั ญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รวมถึงการตี ความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ ออกภายใต พระราชบัญญัติวิ ชาชี พบั ญชี และตามข อกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูบริหารของกลุมบริษัทกําหนดสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional currency)
และไดนําเสนองบการเงินในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท กลุมบริษัทจึงนําเสนองบการเงินในสกุล
เงินบาทโดยแปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทดวย
ในกรณี ที่ กลุ มบริ ษั ททํ าสั มปทานหรื อร วมลงทุ นในสั ญญาแบ งป นผลผลิ ตกั บผู อื่ น เพื่ อสํ ารวจและผลิ ตป โตรเลี ยม
กลุ มบริ ษั ทไดบั นทึกสวนไดเสียตามสัดส วนของค าใชจ าย สิ นทรั พย และหนี้ สินตามรายงานค าใชจาย ซึ่งจัดทําโดย
ผู ดําเนิ นการในสัมปทานหรือสัญญาแบ งป นผลผลิ ต รายงานค าใช จายนี้ได ตรวจสอบโดยผูสอบบั ญชีอื่นทุ กป และ
โดยคณะกรรมการผูรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติซึ่งมี
ผลกระทบตอการรายงานสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณการและขอสมมติมาจากประสบการณ
ในอดีต และปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวะแวดลอมนั้น ๆ ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพ ย หนี้สิน รายได และคาใชจายอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและ
ตั้งขอสมมติไว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

41

42

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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3.

มาตรฐานการบั ญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้


มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
รัฐบาล
เรื่อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่ อ ง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครง การ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2561)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2561)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช
เปนครั้งแรก
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อ ง สิน ทรั พ ย ไ ม ห มุน เวี ยนที่ ถือ ไว เพื่ อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
เรื่ อ ง ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม มี
ความเกี่ ยวข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อ ง ภาษี เงิ น ได – การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้ นตาม
รูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เสี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 12
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14
(ปรับปรุง 2561)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 17
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 20
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 21
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22

เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการ
เหล า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

เรื่ อ ง รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศและ
สิ่งตอบแทนรับหรือจายลวงหนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได จากสัญญาที่ทํ ากับลู กคา ใช แทนมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้อางอิงหลักการวา รายไดจะรับรูเมื่อการควบคุมในสินคาหรือบริการไดโอน
ไปยังลูกคา ซึ่งแนวคิดของการควบคุมไดนํามาใชแทนแนวคิดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ใชอยูเดิม
ผู บริ หารของกลุ มบริ ษั ทได ประเมิ นและเห็ นว าการนํ ามาตรฐานการบั ญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังกลาว
ขางตนมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่ไดนําเสนอ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่ อง การบั ญชี สําหรั บเงิ นอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่ อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เรื่ อ ง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโคร ง การ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช
เปนครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่ อ ง ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม มี
ความเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ย อ นหลั ง ภายใต ม าตรฐานการ
บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 เรื่ อ งการรายงานทางการเงิ น
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่ อ ง การป อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ
ในหนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23

เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
เรื่อง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทน
รับหรือจายลวงหนา
เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เห็นวา นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา การนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาวขางตนมาใชปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่ไดนําเสนอ


เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน ไดแก
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่ อ ง การป อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ
ในหนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตน
จะนํามาใชแทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร และ
สถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แ ละ
ตราสารทุน
เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดาน
การลงทุน
เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง สินทรัพยที่ลูกหนี้โอนใหเพื่อชําระหนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุมนี้กลาวถึงการจัดประเภทรายการ การวัด
มูลคาและการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ น การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิ น
การบัญชีปองกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทจะปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิ น
โดยรั บ รู ผ ลกระทบสะสมโดยการปรั บ ปรุ ง ยอดยกมาของกํ า ไรสะสม (Modified retrospective) จากการ
ประเมินผลกระทบเบื้องตนผูบริหารคาดวา กลุมบริษัทจะไดรับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีสาระสําคัญดังนี้
การจัดประเภทหนี้สินทางการเงินและสวนของเจาของ
เครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทเปนผูออกตองจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณา
ภาระผูกพันตามสัญญา
- หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นใหกับกิจการอื่น
โดยไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอยางไมมีกําหนดได เครื่องมือทางการเงินนั้นจะ
จั ด ประเภทเป น หนี้ สิ น ทางการเงิ น เว น แต ว า การชํ า ระนั้ น สามารถชํ า ระโดยการออกตราสารทุ น ของ
กลุมบริษัทเองดวยจํานวนตราสารทุนที่คงที่ แลกเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
- หากกลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามสัญญา หรือสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได
เครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน
กลุมบริษัทมีหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนแสดงอยูในสวนของผูถือหุน เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาวาหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนดังกลาว มีลักษณะการชําระคืนเงินตนเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผูออกหุนกู
ใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนกําหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว รวมทั้งสามารถเลื่อนการชําระผลตอบแทนไดตามดุลยพินิจของ
ผูออกหุนกูโดยไมจํากัดจํานวนครั้งตามดุลยพินิจของผูออกหุนกูแตเพียงผูเดียว โดยผลตอบแทนที่คางชําระดังกลาวจะ
ถูกสะสมไวโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ตามยอหนาที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
กลุมบริษัทตองจัดประเภทรายการตราสารดังกลาวเปนหนี้สินทางการเงิน เนื่องจากเงื่อนไขบางประการตาม
“ขอกําหนดสิทธิวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู” อาจตีความไดวาผูถือหุนกูมีสิทธิไดรับชําระ
ภาระผูกพันกอนการชําระบัญชี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 95/2562 เพื่อผอนผัน
การจัดประเภทหุนกูที่มีลักษณะคลายทุนที่ออกและไดรับชําระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนสวนหนึ่งของ
สวนของผูถือหุนไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 กลุมบริ ษั ทมีหุ นกูดอยสิทธิที่ มีลักษณะคล ายทุนในงบการเงิ นรวมจํานวน 187.43
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (6,018.03 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 156.57 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (4,981.99 ลานบาท) โดยกลุมบริษัทจะจัดประเภทรายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสวนของผูถือหุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา สงผลใหกลุมบริษัทในฐานะผูเชาตองเปลี่ยนการรับรู
สัญญาเชา โดยกลุมบริษัทตองรั บรู สินทรัพ ย สิทธิ การใชและหนี้ สินตามสัญญาเช าในงบแสดงฐานะการเงิ น
เวนแตเปนสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทจะปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
โดยรับรูผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (Modified retrospective) ซึ่งงบการเงิน
ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบจะไมมีการปรับปรุงยอนหลัง ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบเบื้องตน ผูบริหารคาดวา
กลุ ม บริ ษั ท จะได รั บ ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การรั บ รู ค า เช า
ตามสัญญาเชาดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา ในการจัดประเภทคาใชจายและ
กิจกรรมในงบกระแสเงินสด รวมทั้งผลกระทบจากมูลคาของเงินตามเวลาที่รับรูในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม
ไม มี ผ ลกระทบต อ สั ญ ญาเช า ที่ก ลุ ม บริ ษั ท รั บ รู เ ป น สั ญ ญาเช า การเงิ น ภายใต ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 17
ดั ง กล า ว ทั้ง นี้ ผูบริ หารของกลุมบริษัท อยูร ะหวา งการประเมิ น ผลกระทบของการนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก

4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวย บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน รายการบัญชี
ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคาและการดําเนินงานรวมกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการ
จัดทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุมบริษัทมีการเปดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการที่ไดรับการลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอ
ผลตอบแทนจากการมีอํานาจเหนือกิจการที่ไดรับการควบคุม กิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
การเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และโดยทั่ ว ไปแล ว กลุ ม บริ ษั ท จะถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งมากกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ในการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม กลุมบริษัทพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจาก
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กลุมบริษัทสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิใน
การออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นในกลุมบริษัทถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวใน
งบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมหมดไป
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือ
ดวยมูลคายุติธ รรมของตราสารทุน ที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่ งกลุ มบริษัทตองรั บ ผิดชอบตั้งแต วัน ที่ไ ด
บริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซึ่งได
จากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้นดวยมูลคายุติธรรม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ
จะบันทึกเปนคาความนิยม ในกรณีที่ตนทุนการไดบริษัทยอยต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที
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เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่
เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวา
เงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดการดอยคาหรือไม เมื่อมีขอบงชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทดสอบการดอยคา หากมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนไปที่งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
รายชื่อของบริษัทยอยแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19
บริษัทรวม
บริษัท ร วมเปนกิ จการที่ กลุ มบริ ษัทมีอิ ทธิ พ ลอยา งมี นั ยสํ า คัญ โดยมี อํ า นาจเขา ไปมี สว นรว มในการตั ด สิ น ใจ
เกี่ยวกับนโยบายการเงินและการดําเนินงาน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู
เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะจัดประเภท
รายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง
กําไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลัง
การไดมา จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน
บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ท่ีแสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมบริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบกําไรขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุน
ทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน หรือการรวมคา โดยการจัดประเภท
รายการจะขึ้นอยูกับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสรางรูปแบบทาง
กฎหมายของการร ว มการงาน กลุ มบริ ษั ท ได ป ระเมิ น ลั ก ษณะของการร ว มการงานที่ มี แ ละพิ จ ารณาว า เป น
การรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้
การรวมคา
การร ว มการงานจั ด ประเภทเป น การร ว มค า เมื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ข องการร ว มการงานนั้ น
ในงบการเงิ นรวม กลุมบริษั ทรับรูเงินลงทุ น ในการรว มค า โดยใช วิ ธี สว นไดเสี ย เงิน ลงทุน ในการร ว มคา รับ รู
เมื่ อ เริ่ มแรกด วยราคาทุ นและปรับปรุ งมูลคา ตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น เพื่ อ รับ รู สว นแบ ง กํา ไรหรือ ขาดทุน และ
การเปลี่ ย นแปลงในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ของผู ไ ด รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส ว นที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี ส ว นได เ สี ย
หากส ว นแบ ง ขาดทุ น ของกลุ ม บริ ษั ท ในการร ว มค า มี จํ า นวนเท า กั บ หรื อ สู ง กว า ส ว นได เ สี ย ของกลุ ม บริ ษั ท
ในการรวมคานั้น (ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของ
กลุมบริษัทในการรวมคานั้น) กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงในขาดทุนที่เกินกวาสวนไดเสียของตนในการรวมคานั้น
นอกจากวากลุมบริษัทมีภาระผูกพัน หรือไดจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนการรวมคาไปแลว
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับการรวมคาจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสีย
ในการรวมคา นั้น รายการขาดทุนที่ ยังไมได เกิดขึ้ นจริงก็ จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกั น เวนแตรายการนั้ น มี
หลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของการรวมคาจะถูกเปลี่ยนเทาที่จําเปน
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการรวมคาจะบันทึกโดยใชวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุน
ทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
การดําเนินงานรวมกัน
กลุมบริษัทไดจัดประเภทการลงทุนที่กลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวของกับ
การรวมการงานนั้นเปนการดําเนินงานรวมกัน โดยกลุมบริษัทรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายตาม
สวนไดเสียที่กลุมบริษัทมีในการดําเนินงานรวมกัน และเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ
กับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายนั้น
กลุมบริษัทยังไมรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการซื้อสินทรัพยจากการดําเนินงานรวมกันจนกวา
จะขายสินทรัพยนั้นใหแกบุคคลที่สามที่เปนอิสระ
รายชื่อของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกันไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันเปนกิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย กิจการที่เปนบริษัทยอย
ในเครือเดียวกัน บริษัทรวม และการรวมคา
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ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
4.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูก
กําหนดเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
รายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศอื่นที่เกิดขึ้นระหวางป แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและ
ที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กลุมบริษัทจึงนําเสนองบการเงินรวมที่แปลงคาจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาท โดยแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินดวยอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อและขายซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณไว ณ วันสิ้นงวด และแปลงคางบกําไรขาดทุน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัว เฉลี่ ยระหวางงวด ผลต า ง
จากการแปลงคารายการดังกลาวรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท าเงิ นสดประกอบด วยเงิ นสดในมื อ เงิ นฝากธนาคาร หรื อเงิ นลงทุ นระยะสั้ นอื่ นที่ มี
สภาพคลองในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
4.4 เงินลงทุนระยะสั้น




เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา โดยมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ไดมา และกลุมบริษัท
ตั้งใจจะถือไวจนครบกําหนด เงินลงทุนระยะสั้นวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตาม
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง หักดวยคาเผื่ อการลดลงของมู ลค าเงินลงทุ น โดยกลุมบริ ษัทจะทดสอบค า เผื่ อ
การลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุน
จากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง โดยกลุมบริษัทจะบันทึกแยกแสดงตราสารอนุพันธแฝงออก
จากตราสารการเงินหลัก เมื่อเขาเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ
เลื อ กแสดงสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อ นุ พั น ธ แ ฝงนั้ น เป น สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานงบกําไรขาดทุน หากอนุพันธแฝงนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ

4.5 เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา
เงินลงทุนเพื่อคารับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการและวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากมูลคา
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สินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน โดยรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาจะถูกรับรูใน
งบกําไรขาดทุน
4.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี้การคาที่คงคางอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคา ที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สงสัยจะสูญ บัน ทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปที่เกิดขึ้น
4.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณ
โดยวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ
หักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย
4.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของพัสดุคงเหลือ
คํานวณโดยวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของ
ธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน
4.9 เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ โดยวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาปด
ณ วันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงานจากแหลงอางอิงของเงินลงทุน โดยรายการกําไรและขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กลุมบริษัทจะทดสอบคาเผื่อการลดลงของมูลคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของ
มูลคาเงินลงทุนเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวา มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึก
รายการขาดทุนจากคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
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
4.10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กลุม บริษัท ไดจัด ประเภทเงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที่ไ มไ ดอ ยูใ นความตอ งการของตลาด นอกเหนือ จาก
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกันเปนเงินลงทุนทั่วไป โดยจะแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินในหัวขอเงินลงทุนระยะยาวอื่นดวยราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา และกลุมบริษัท
จะทดสอบการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนทันที
รายชื่อของเงินลงทุนระยะยาวอื่นไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20
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4.11 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขตองนํามารวม
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น โดยสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขคือสินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานาน
ในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขให
อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
สําหรับเงินกูยืมทั่วไป กลุมบริษัทรับรูตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย โดยใชอัตราการตั้งขึ้น
เปนทุนซึ่งคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของยอดเงินกูในระหวางป
ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกอสรางหรือผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพย จะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปของเงินกูนั้น หักดวยรายไดที่เกิดจากการ
นําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
ตนทุ นการได มาซึ่งทุน กลุมบริ ษั ทบันทึกตนทุนการไดมาซึ่งทุนเปนสวนหักจากสวนเกินมูลคาหุน โดยตนทุ น
การไดมาซึ่งทุนประกอบไปดวยคาใชจายโดยตรงที่เกิดขึ้นสําหรับการระดมทุน เชน คาธรรมเนียม คาใชจาย
ในการจัดพิมพหนังสือชี้ชวน คาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย


สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
กลุ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก บัญ ชี สิ น ทรั พ ยที่ ใ ช เ พื่อ การสํ า รวจและผลิ ตป โ ตรเลี ย มโดยใช วิธีผ ลสํ า เร็จ ของงาน
(The Successful Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายบัญชีดังนี้
ตนทุนสินทรัพย
ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวยตนทุนทั้งหมดเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมหรือตนทุน
ในการไดมาในสัดสวนของสินทรัพย ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
ต นทุ นเพื่ อการขุ ดเจาะป โตรเลี ยมของหลุ มสํ ารวจจะถู กบั นทึ กเป นสิ นทรั พย ที่ เกิ ดจากการสํ ารวจและ
ประเมินคาและจะเปลี่ยนเปนสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลว เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชยแตจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอ
ในเชิงพาณิชย
รายจายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ตลอดจนคาสงวนพื้นที่ในชวงการสํารวจบันทึกเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดในงบกําไรขาดทุน
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
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คาเสื่อมราคาและคาสูญสิ้น
คาเสื่อมราคาของตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิในผลผลิตปโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of
Production) ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คาเสื่อมราคาของตนทุน
หลุมสํารวจ การพัฒนา รวมถึงตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต ยกเวนโครงการที่ยังไมสําเร็จคํานวณ
โดยวิธีสัดสวนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สํ า รองที่ พิ สู จ น แ ละพั ฒ นาสํ า เร็ จ (Proved Developed Reserves) กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ก ารเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการปริมาณสํารองโดยวิธีเปลี่ยนทันที เปนตนไป
ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวและปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จคํานวณโดยวิศวกรของบริษัทและ
ขอมูลที่ไดรับจากผูรวมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพย ไมเกิน 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 ตรง
ตามระยะเวลาของสัญญา ซึ่งมีอายุ 10 ป


ทอขนสงกาซและอื่นๆ
ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย ราคาซื้อรวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อให
สินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไมเกิน 30 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนของการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้นที่มีสาระสําคัญจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสินทรัพย
หากกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง
คาซอมแซมบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น
4.13 รายจายสวนที่สํารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิต
ภายใตสัญญาแบงปนผลผลิตที่มีรัฐบาลเปนผูรวมทุนบางสัญญา กลุมผูรวมทุนอื่นที่ไมใชรัฐบาลมีขอ ผู กพัน
ที่จะตองจายตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงตนทุนในสวนของรัฐบาลจนกวาจะไดรับอนุมัติพื้นที่
พัฒนาปโตรเลียม (First Development Area) ตนทุนในชวงระยะเวลาสํารวจที่กลุมผูรวมทุนจายแทนรัฐบาล
ดังกลาว (Carried Cost) เปนไปตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการไดทําการผลิตแลว กลุมผูรวมทุนจะ
ได รั บคื น Carried Cost ในรูปของการแบ ง ป น ผลผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม หรื อ การหั ก คื น ค า ใช จ า ยที่ ไ ด จ า ยไปแล ว
(Recovery) โดยปราศจากดอกเบี้ย กลุมบริษัทไดบันทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปโตรเลียม
ภายใตวิธีผลสําเร็จของงาน ซึ่งสวนใหญบันทึกเปนรายการภายใตสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
และสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งคาใชจายในการสํารวจ
ปโตรเลียมในงบกําไรขาดทุน
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4.14 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ โดยเปนจํานวนที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหเมื่อ
เทียบกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุได รวมทั้งหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสุทธิ ณ วันที่ไดมาของ
บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน บริษัทรวม หรือการรวมคา
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอย และการดําเนินงานรวมกันจะแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน สวนคาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคาจะรวมไวใน
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
คาความนิยมที่รับรูจะไมถูกตัดจําหนาย แตจะถูกทดสอบการดอยคาทุกป โดยจะถูกปนสวนไปยังหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) ซึ่งหนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวา
จะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ และกลุมบริษัทแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหัก
คาเผื่อการดอยคาสะสม
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยม
จะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
4.15 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
รายจายเพื่อการวิจัยรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนของการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และประเมินแลววาโครงการนั้นมีความเปนไปไดในทางเทคนิคและจะกอใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นประกอบดวยคาใชจายเพื่อสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สิทธิในสัมปทานของธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นกลาง และสิทธิการเชา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตไมเกิน 30 ป
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
4.16 สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา
กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและ
ประเมินคาโดยใชราคาทุน เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้น
จะถู กโอนไปเป นสิ นทรั พ ย เพื่อการสํารวจและผลิ ตป โตรเลี ยมของโครงการที่พบปริ มาณสํารองที่พิสูจนแลว
และมีวิธีวัดมูลคาภายหลังตามวิธีการที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สําหรับโครงการที่พิสูจนวาไมพบปริมาณสํารองหรือพบแตไมเพียงพอในเชิงพาณิชย สินทรัพยภายใตโครงการนั้น
จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
4.17 การดอยคาของสินทรัพย
สิ นทรัพย ของกลุ มบริ ษั ทจะมี การทบทวนการดอยค า เมื่ อมี เหตุ การณ หรือสถานการณ บ งชี้ ว าราคาตามบั ญชี
อาจสู งกว ามู ลค าที่ คาดว าจะได รับคืน สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน ไ ม ท ราบแน น อน
หรือยังไมพรอมใชงานจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป
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รายการขาดทุ นจากการด อยคาจะรับรูเมื่ อราคาตามบั ญชี 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
ปรับลดจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได
เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใชในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการผลิต
ปโตรเลียมไดคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหลงผลิตและแหลงกักเก็บปโตรเลียม รวมถึง
การคาดการณเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว และที่ยังไมไดพิสูจน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยยกเวนสวนที่เกี่ยวของกับคาความนิยมจะถูกกลับรายการเมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณซึ่งบงชี้วามีการเปลี่ยนแปลงในคาเผื่อการดอยคาที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกลาว ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา ตองไมสูงกวาราคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจาก
คาตัดจําหนายหรือคาเสื่อมราคา) หากกลุมบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นในงวดกอน
4.18 ภาษีเงินได
ค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได สํ า หรั บ งวดประกอบด ว ย ภาษี เ งิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือ รายการที่รับรูโดยตรงไปยัง ส ว นของผูถือ หุ น ในกรณีนี้ ภาษีเงิน ได ตอ งรั บ รูใ นกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ อื่ น
หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่กลุมบริษัทดําเนินงานอยูและเกิดรายไดเพื่อ
เสียภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูจากผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ที่แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา
อัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกัน ก็ตอเมื่อบริษัท
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่ง
ตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
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4.19 คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเปนภาระผูกพันที่บริษัทตองจายเงินใหกับผูซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งใน
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย ในการดําเนินการขายกาซธรรมชาติ
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนภายใตหัวขอคาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
4.20 เงินกูยืม
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมตามมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินกูยืม
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4.21 สัญญาเชาระยะยาว


กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่ เ ช า หรื อ มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องจํ า นวนเงิ น ที่ ต อ งจ า ยตามสั ญ ญาเช า แล ว แต มู ล ค า ใดจะต่ํ า กว า
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ต อ หนี้ สิ น คงค า งอยู โดยพิ จ ารณาแยกแต ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช า หั ก ค า ใช จ า ย
ทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา
เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา
หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เป นส ว นใหญ สัญ ญาเช า นั้นถือ เปนสัญ ญาเชา ดํ า เนิ นงาน เงิน ที่ ตอ งจายภายใต สัญ ญาเช าดั งกลาว
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น



กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอด
ชวงเวลาการใหเชา

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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4.22 ผลประโยชนของพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงาน โดยแบงประเภทเปนผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนักงานของกลุมบริษัทไดเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไปนี้ คือ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว” “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแลว” และ “กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพทิสโกมาสเตอรรวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว”
กองทุนดังกลาวเปนกองทุนแบบที่มีผูจัดการทรัพยสินที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูดูแลทั้งเงินสะสมของพนักงาน
และเงิ น สมทบจากกลุ ม บริ ษั ท ทั้ ง นี้ ก ลุ ม บริ ษั ท จ า ยสมทบเป น รายเดื อ นในระหว า งอั ต ราร อ ยละ 3 - 15
ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนดังกลาว และถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินสมทบ
โครงการผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้สินของกลุมบริษัทที่เกิดจากแผนการเงินผลประโยชนสําหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ คํานวณโดย
การประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทในงวดปจจุบัน
และงวดอนาคต โดยผลประโยชน ดัง กลา ว ไดถูกคิดลดเปนมู ลคา ป จจุบั น การประมาณการหนี้ สินดั ง กล า ว
คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected
Unit Credit Method) กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของกลุมบริษัท เปนผลประโยชนที่จายจากการทํางานเปนระยะเวลานาน กลุมบริษัทจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน ตามระยะเวลาของการใหบริการของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่คาดวาจะเกิดจากการใหผลประโยชนนี้คํานวณโดยผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย
และจะบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาการจางงาน โดยใชวิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใชในโครงการผลประโยชน
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้น
จากการปรับปรุงจากประสบการณหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุมบริษัทไดบันทึกหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหัวขอประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31
4.23 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัท คือ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดํา เนิ น งาน
อยางตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อ
ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
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4.24 สํารองเพื่อการขยายงาน
กลุม บริษัท จะพิจ ารณาจั ดสรรสํารองเพื่อ การขยายงานเพื่อ วัตถุ ประสงค ในการลงทุนโครงการใหม ในระยะ
เริ่มสํารวจ (Exploration Phase) ซึ่งเปนระยะที่มีความเสี่ยงสูงหรือเพื่อการแสวงหาปริมาณสํารองปโตรเลียม
มาทดแทน โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในอัตราไมเกินรอยละ 35
4.25 การรับรูรายได
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคาจะรับรูเมื่อกลุมบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
คือการสงมอบผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกลูกคาและอํานาจควบคุมในสินคาถูกโอนไปยังลูกคาเมื่อลูกคาได
ครอบครองผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว ดวยจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ
จากการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑปโตรเลียมและมีความเปนไปไดคอนขางแนในการเรียกเก็บเงิน โดยไมรวมรายการ
ขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
รายไดนอกเหนือจากที่กลาวตามขางตนรับรูตามเกณฑคงคาง
4.26 รายไดรอการรับรูภายใตสัญญา (Take-or-Pay)
ภายใตสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กลุมบริษัทมีภาระตองสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําใหแกลูกคา
ตามสัญญาการซื้อขายในแตละปสัญญา หากในปสัญญาใดที่ลูกคาไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ํา
ไดตามสัญญาที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น ลูกคาตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่ไมไดรับ (Take-or-Pay)
โดยมีสิทธิที่จะรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระแลวในปตอๆ ไป (Make-up) โดยไมตองชําระคากาซ
ธรรมชาติอีก กลุมบริษัทบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดรอการรับรู และจะรับรูเปนรายไดในปที่มีการสงมอบ
กาซธรรมชาติแกลูกคา
4.27 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป
กํ าไรต อหุ นปรั บลดคํ านวณโดยการหารกําไรสํ าหรับป ที่เป นของผู ถือหุ นสามั ญ ที่ หั กดอกเบี้ยจายสํ าหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางป ปรับปรุงดวย
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด โดยมีขอสมมติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
4.28 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกั บรายงานภายในที่นํ าเสนอให ผูมีอํานาจตัดสินใจสูง สุ ด
ดานการดําเนินงาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจั ดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงานที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ในการพิจารณาขอมูลจําแนกตามสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาถึงประเภท
ของผลิตภัณฑ รวมถึงเขตภูมิศาสตร โดยแบงตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งสวนงานธุรกิจจะกําหนดโดยลักษณะของ
กิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนงาน
ธุรกิจอื่น
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4.29 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กลุมบริษัทจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 4 ประเภท ไดแก (1) สินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานงบกําไรขาดทุน (2) เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด (3) เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ (4) สินทรัพยทางการเงิน
เผื่ อ ขาย การจั ด ประเภทขึ้ น อยู กั บ จุ ด ประสงค ใ นการได ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น นั้น ๆ หนี้ สิ น ทางการเงิ น
จัดประเภทเปน (1) หนี้สินทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน และ (2) หนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม โดยในกรณีของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไมไดแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุนจะแสดงสุทธิดวยตนทุนใน
การทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้
การบัญชีหลังจากการไดมาขึ้นอยูกับการจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น
สินทรัพยทางการเงินประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด รวมถึงหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายนั้น เริ่มตนรับรูรายการดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํารายการ
และรับรูมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรับรูสวนตางเปนกําไรหรือ
ขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทประเมินขอบงชี้การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินหรือกลุมของสินทรัพยทางการเงินวามีการดอยคา
หรือไม ณ วันสิ้นงวดในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีมีขอบงชี้การดอยคาเกิดขึ้น จํานวนผลขาดทุนจากการ
ด อ ยค า จะคํ า นวณจากผลต า งระหว า งมู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย แ ละมู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สด
ในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมตามสัญญา โดยขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนกําไรหรือขาดทุน
อนุพันธทางการเงินและการปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทรับรูอนุพันธทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินดว ยมู ลคา ยุติธรรมและรับรู การเปลี่ ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีกิจการเลือกปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงโดยเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ผลของการบันทึกรายการปองกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการปองกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล กรณี
กิจการเขาทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการ
ปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการที่ถูก
ปองกันความเสี่ยงเฉพาะสวนของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กรณี ที่ กิ จ การเข า ทํ า สั ญ ญาอนุ พั น ธ เ พื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สด ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ส ว นที่ มี
ประสิทธิผลของอนุพันธ ปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเปน รายการแยก
ตางหาก และจะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน
ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิด
รายการ
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5.

การจัดประเภทและการปรับรายการ
กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาจากการเขาซื้อธุรกิจในงบการเงินรวมใหม
โดยปรับรายการดังกลาวในงบการเงินงวดปจจุบันรวมถึงงบการเงินเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวไมมี
ผลกระทบตองบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบตองบการเงินรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง) มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
คาความนิยม

153.20

153.20

4,971.38

5,006.78

(240.44)

(240.44)

(7,802.24)

(7,857.80)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(72.13)

(72.13)

(2,340.67)

(2,357.34)

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

(15.11)

(15.11)

(533.51)

(533.51)

-

-

43.32

39.83

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

-

3.49

รวมรายการทีจ่ ะไดรับการจัดประเภทใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

3.49

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี

-

3.49

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

3.49

หมายเหตุ
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6.

การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
เมื่อ วัน ที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่ ง เปน บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท
ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (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 ดวยมูลคา
การซื้อประมาณ 2,130.86 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (65,724.27 ลานบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน
อาจมีสิ่งตอบแทนที่ตองจายเพิ่มเติมในจํานวนไมเกิน 100 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หากผลการเจาะสํารวจของ
โครงการเอสเค 405 บี พบปริ ม าณป โ ตรเลี ย มอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ก ารซื้ อ ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วได เ สร็ จ สิ้ น ในวั น ที่
10 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อ และคาความนิยมที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม
58.90

1,816.86

138.04

4,257.70

59.09

1,822.63

สินคาคงเหลือ

7.78

240.00

พัสดุคงเหลือ

19.60

604.51

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

16.50

508.89

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

11.26

347.26

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,627.38

50,194.82

2.49

76.71

410.46

12,660.24

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

98.13

3,026.87

สิทธิในการไดรับการชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน

48.64

1,500.26

4.39

135.49

(6.28)

(193.74)

เจาหนี้จากการรวมทุน

(67.41)

(2,079.09)

คาใชจายคางจาย

(92.05)

(2,839.08)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(35.80)

(1,104.31)

เงินกูยืมระยะยาว

(150.14)

(4,631.07)

(17.92)

(552.65)

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

(268.65)

(8,286.43)

รวม

1,864.41

57,505.87

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น

สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
เจาหนี้การคา

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลกระทบในทางบัญชี

(344.71)

(10,632.18)

สินทรัพยสุทธิที่ระบุได

1,519.70

46,873.69

611.16

18,850.58

2,130.86

65,724.27

คาความนิยม
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 611.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (18,850.58 ลานบาท) สวนใหญเปนผลมาจากการรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลตางของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากการซื้อธุรกิจ กับมูลคา
ตามบัญชีซึ่งเปนฐานภาษีของสินทรัพยสุทธินี้ ทั้งนี้มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับมาจากการซื้อธุรกิจอาจมี
การเปลี่ ย นแปลง หากได รั บข อ มู ลเพิ่ มเติ มที่ เกี่ ยวข อ งกั บ ข อ เท็ จจริ ง และสถานการณ แ วดล อ มที่ มี อ ยู ณ วั น ที่ ซื้ อ
อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลคาตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่กลุมบริษัทมีการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให ณ วันที่ซื้อจํานวน 2,130.86 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (65,724.27
ลานบาท) ประกอบดวยเงินสดจาย ณ วันที่ซื้อ จํานวน 2,123.76 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (65,505.43 ลานบาท)
และสิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจํานวน 7.10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (218.84 ลานบาท) ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมที่
คิดลดมาจากสิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจํานวน 7.48 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (230.70 ลานบาท) ตามวิธีรายได
ที่อางอิงจากอัตราคิดลดประมาณรอยละ 2.8 และขอสมมติฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
โดยไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
7.

การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุน (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้งหมดใน Partex Holding B.V.
(Partex) จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ดวยมูลคาซื้อประมาณ 716.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
(21,604.53 ลานบาท) โดยมูลคาสิ่งตอบแทนในการซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน ทั้งนี้
การเขาซื้อสัดสวนการถือหุนดังกลาวไดเสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อ และคาความนิยมที่เกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม
139.12

4,196.90

45.52

1,373.26

0.80

24.16

13.88

418.87

หมายเหตุ
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ

0.57

17.24

เงินลงทุนในการรวมคา

82.96

2,502.52

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

469.08

14,150.69

สินทรัพยไมมีตัวตน

36.71

1,107.50

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา

97.71

2,947.68

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

58.89

1,776.48

เจาหนี้การคา

(59.70)

(1,800.82)

คาใชจายคางจาย

(11.88)

(358.44)

ภาษีเงินไดคางจาย

(12.95)

(390.66)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(0.14)

(4.52)

(152.54)

(4,601.64)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

(44.89)

(1,354.08)

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต

(62.60)

(1,888.40)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

(4.01)

(120.99)

รวม
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลกระทบในทางบัญชี
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได

596.53

17,995.75

(85.83)

(2,589.19)

510.70

15,406.56

คาความนิยม

205.46

6,197.97

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

716.16

21,604.53

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 205.46 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (6,197.97 ลานบาท) สวนใหญเปนผลมาจากการรับรู
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง เกิ ด จากผลต า งของมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ที่ ไ ด ม าจากการซื้ อ ธุ รกิ จ
กับมูลคาตามบัญชีซึ่งเปนฐานภาษีของสินทรัพยสุทธินี้ ทั้งนี้มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับมาจากการซื้อ
ธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ
อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลคาตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่กลุมบริษัทมีการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให ณ วันที่ซื้อ จํานวน 716.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (21,604.53 ลานบาท)
PTTEP HK ชําระเปนเงินสด ณ วันที่ซื้อทั้งจํานวน
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8.

การประมาณการทางบัญชีและขอสมมติที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชประมาณการและขอสมมติ ซึ่งมีผลกระทบตอ
การรายงานสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได และค า ใช จ า ย ทั้ ง นี้ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ และที่ ม าของ
ความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งอาจมีผลตอมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายที่รายงาน
ในงบการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การประมาณปริมาณสํารองปโตรเลียม
ปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท รวมถึง
การทดสอบการดอยคา การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จะมีผลกระทบตอ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและคาเสื่อมราคาที่คํานวณตามวิธีสัดสวนของผลผลิต (Unit of Production)
ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) คือ ปริมาณของปโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย
ณ วันที่กําหนดใดๆ โดยมีความแนนอนสูง ภายใตเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ
โดยปริมาณสํารองปโตรเลียมที่พิสูจนแลวจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกร แหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมของกลุมบริษัท
ตนทุนการสํารวจปโตรเลียม (Exploration Costs)
ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมของหลุมสํารวจที่บันทึกเปนสินทรัพยจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เวนแต (1) พบปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หรือ (2) พบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชยและมีแผนงานสํารวจและ
ประเมินในอนาคต ซึ่งในการตัดสินใจวาจะตัดจําหนายตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพยหรือไมนั้น
บริษัทจําเปนตองใชขอสมมติในการประเมินเงื่อนไขภายใตสถานการณปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ
ในรอบระยะเวลาบัญชีภายหลัง ตนทุนเพื่อการขุดเจาะปโตรเลียมที่บันทึกเปนสินทรัพยดังกลาวจะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
การดอยคาของสินทรัพย
ในการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย บริษัทคํานวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ซึ่งการ
คาดการณกระแสเงินสดในอนาคต มีขอสมมติที่สําคัญของฝายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายซึ่งอางอิงจากราคาน้ํามัน
ในอนาคต ปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิตไดในอนาคต ซึ่งประมาณจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserve)
และปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ (Probable Reserve) และอัตรากําไรขั้นตน ซึ่งขอสมมติเหลานี้มาจากดุลยพินิจของ
ผูบริหาร และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีต รวมถึงการคาดการณในอนาคตที่เชื่อวาสมเหตุสมผลในสถานการณ
ปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล หรือมีขอมูลใหมที่ชัดเจนขึ้น อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ขอสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนํามาใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ขอสมมติดานราคากําหนดจากราคาน้ํามันในชวงระยะสั้นอางอิงราคาน้ํามันลวงหนา (Forward Price Curve) และ
ประมาณราคาน้ํามันในชวงระยะยาวอางอิงประมาณการจากอุปสงคและอุปทานของน้ํามันในตลาดโลก
คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา
ในภายหลัง ฝายบริหารตองอาศัยการประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (Cash Generating Unit) รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ภาษีเงินได
กลุมบริษัทมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดในหลายประเทศ ซึ่งการประมาณหนี้สินภาษีเงินไดตองใชดุลยพินิจอยางเปน
สาระสําคัญ เนื่องจากมีรายการคาและการคํานวณจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งทําใหเกิด
ความไมแนนอนในการประมาณการภาษีที่จะตองชําระ ทั้งนี้กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดที่คาดวาจะเกิดโดยใชเกณฑ
การประมาณภาษีสวนเพิ่มที่จะถึงกําหนดชําระ ซึ่งผลแตกตางระหวางภาษีเงินไดที่ชําระจริงกับประมาณการจะกระทบตอ
ภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในงวดที่มีการประมาณการ
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา
ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาจากขอสมมติที่เกี่ยวกับกําไรทางภาษี
ที่ คาดว าจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา ทั้ งนี้ ข อสมมติ เกี่ ยวกั บกํ าไรทางภาษีในอนาคตที่ ถูกกํ าหนดขึ้นมี ความ
ไมแนนอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบตอการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมิ นเงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสั ญญาเพื่ อพิ จารณาว ากลุ มบริ ษั ทได โอนหรื อรั บโอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
ผลประโยชนของพนักงาน
ภาระหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะ
ไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทในงวดปจจุบันและงวดอนาคตซึ่งการประมาณการหนี้สินดังกลาวจะถูกคํานวณโดย
ผูเชี่ยวชาญอิสระดานคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit
Method) และกําหนดขอสมมติที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยขอสมมติทางการเงินและทางประชากรศาสตร โดยรายละเอียด
ไดเปดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31
ประมาณการหนี้สิน (Provisions)
ประมาณการหนี้สิน (ไมรวมถึงประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน) จะถูกรับรูเมื่อกลุมบริษัทมีภาระตาม
กฎหมายหรือข อผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหกลุมบริษัท
ตองสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะเกิดภาระผูกพัน
อันเปนผลเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตและสามารถประมาณการจํานวนเงินที่ตองจายไดอยางสมเหตุสมผลโดยวิศวกร
ของบริษัทและดุลยพินิจของฝายบริหาร กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบัน คิดลดกอนภาษี
จากจํานวนประมาณการของตนทุนคารื้ อถอนอุปกรณ การผลิตที่ สร างเสร็ จพรอมใช งาน ซึ่งตนทุนดังกลาวไดรวมเป น
สวนหนึ่งของสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม และตัดจําหนายโดยวิธีสัดสวนของผลผลิตของปริมาณสํารองที่
พิสูจนแลว หรือปริมาณสํารองที่พิสูจนและพัฒนาสําเร็จ สวนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะทอนถึงระยะเวลาที่ผานไป
ซึ่งเกิดจากสวนคิดลดที่ทยอยลดลงในแตละงวด กลุมบริษัทรับรูเปนตนทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบัน ไดแก ขอบังคับตางๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ประมาณการและตั้งขอสมมติไว
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ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
กลุมบริษัทไดตกลงทําสัญญาตออายุสัมปทานกับกระทรวงพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเปนระยะเวลา 10 ป
การตอสัญญาดังกลาวทําใหบริษัทตองจายเงินคาตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตใหกับกระทรวงพลังงานโดย
ผูบริหารของบริษัทไดประมาณการหนี้สินคาตอบแทนดังกลาวโดยใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาใหม
โดยใชขอสมมติที่สําคัญ เชน ขอมูลปริมาณการขาย และราคาน้ํามัน เปนตน
9.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- ตราสารหนี้
- กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

1,867.51

625.04

56,312.82

20,282.30

900.56
19.68
35.15
2,822.90

2,009.35
515.77
29.94
3,180.10

27,155.62
593.32
1,059.88
85,121.64

65,203.14
16,736.58
971.54
103,193.56

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

31 ธ.ค. 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเทาเงินสด
- เงินฝากประจํา
- กองทุนรวมตลาดเงิน
รวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

45.24

31.93

1,364.07

1,036.05

635.38
35.15
715.77

400.22
29.94
462.09

19,159.32
1,059.88
21,583.27

12,987.26
971.54
14,994.85

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ
0.00 – 2.65 ตอป (ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.00 – 2.50 ตอป)
เงินฝากธนาคารประเภทประจําสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 – 5.77 ตอป
(ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.83 – 6.08 ตอป)
ตราสารหนี้สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.11 – 1.77 ตอป (ในระหวางป 2561 :
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.00 – 1.47 ตอป)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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10.

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2562
เงินฝากประจํา
ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2561

200.00
-

770.66
49.87

6,030.80
-

25,007.80
1,618.26

200.00

820.53

6,030.80

26,626.06

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562
เงินฝากประจํา

หนวย : ลานบาท

200.00

412.83

6,030.80

13,396.28

-

49.87

-

1,618.26

200.00

462.70

6,030.80

15,014.54

เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอายุตั้งแตวันฝากจนถึงวันครบกําหนดมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.63 – 3.60 ตอป (ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 1.64 – 3.10 ตอป)
เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง) อายุไมเกิน 12 เดือนที่จะถือจนครบกําหนด เปนสินทรัพยทางการเงิน
ที่มีอนุพันธแฝง โดยกลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้นี้เปนสินทรัพยทางการเงินที่วัดคาดวยมูลคา
ยุติธรรม เนื่องจากอนุพันธแฝงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดจากตราสารหลักอยางมีสาระสําคัญ โดยการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมจะรับรูผานกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ (ที่มีอนุพันธแฝง) สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
49.87
(50.00)
0.13
-

1,618.26
(1,551.75)
4.05
(70.56)
-
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

49.87
(50.00)
0.13

1,618.26
(1,551.75)
4.05

-

(70.56)
-

11. เงินลงทุนเพื่อคา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

70.55
1,250.18
(1,119.02)
0.47
11.52
-

2,289.34
38,799.23
(34,728.73)
15.04
357.52
(288.40)

213.70

6,444.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

70.54
(70.00)
(0.34)
0.01
-

2,289.08
(2,172.45)
(10.14)
0.35
(100.50)

0.21

6.34

หมายเหตุ
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12.

เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
เงินลงทุนเผื่อขายหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขายไมหมุนเวียน
รวม

0.52

10.45
0.56

15.81

339.10
18.07

0.52

11.01

15.81

357.17

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
เงินลงทุนเผื่อขายหมุนเวียน
รวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2561

-

10.45

-

339.10

-

10.45

-

339.10

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนเผื่อขายสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

งบการเงินรวม
11.01
(10.44)
(0.05)
-

357.17
(324.14)
(1.31)
(15.91)

0.52

15.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

10.45
(10.44)
(0.01)
-

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
339.10
(324.14)
(0.19)
(14.77)
-
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13.

ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้บริษัทใหญ ประกอบดวย

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
รวม

คาขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

534.84

637.13

16,127.47

20,674.75

534.84

637.13

16,127.47

20,674.75

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

353.32
353.32

399.09
399.09

10,653.92
10,653.92

12,950.47
12,950.47

ลูกหนี้บริษัทใหญ สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

505.14

633.54

15,231.96

20,558.19

0.75
27.91
2.14

0.21
0.91
2.47

22.75
841.54
64.35

6.92
29.59
80.05

535.94
(1.10)

637.13
-

16,160.60
(33.13)

20,674.75
-

534.84

637.13

16,127.47

20,674.75

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

323.99

395.70

9,769.57

12,840.45

0.45
27.90
2.08

0.01
0.91
2.47

13.55
841.21
62.72

0.38
29.59
80.05

354.42
(1.10)

399.09
-

10,687.05
(33.13)

12,950.47
-

353.32

399.09

10,653.92

12,950.47
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14.

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ADNOC-Abu Dhabi National Oil Company
4.73
142.63
Binh Son Refining & Petrochemical Co.,Ltd.
12.26
3.07
369.69
99.65
Hengyuan Refining Company Berhad
87.68
2,643.78
Itochu Corporation
5.11
154.14
Myanmar Oil and Gas Enterprise
37.19
43.64
1,121.40
1,416.02
Oman Trading International
28.45
857.81
Petco Trading Labuan Company Limited
6.56
5.01
197.80
162.51
Petroliam Nasional Berhad
34.63
13.90
1,044.28
450.93
Petron Malaysia Refining & Marketing
21.08
635.68
PetroVietnam Oil Corporation
4.08
3.96
123.11
128.57
PT Pertamina (Persero)
0.98
29.57
Repsol Trading Singapore PTE LTD.
2.76
89.66
SembCorp Gas Pte Ltd.
4.97
5.00
149.83
162.28
Star Petroleum Refining Plc.
4.60
9.27
138.68
300.93
Vietnam National Oil and Gas Group
0.52
0.38
15.62
12.42
VITOL CENTRAL ASIA S.A.
5.33
160.67
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
0.03
0.95
0.23
22.96
7.35
0.76
อื่น ๆ
87.25
7,807.65
2,831.27
258.93
รวม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

Star Petroleum Refining Plc.
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
1.13
0.92
34.16
29.95
0.01
0.24
0.06
0.06
1.59
1.84
1.19
0.99
35.75
32.03

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้

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

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 แตไมเกิน 6 เดือน
- มากกวา 6 แตไมเกิน 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
15.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
258.74
87.06

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
7,801.95
2,825.23

0.003
0.19
258.93

0.19
87.25

0.09
5.61
7,807.65

6.04
2,831.27

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
1.19
0.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
35.75
32.03

1.19

0.99

35.75

32.03

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561

32.50
(0.41)

25.17
(1.77)

980.08
(12.29)

816.86
(57.48)

32.09

23.40

967.79

759.38
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สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
รวม
16.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

5.33
-

4.27
-

160.72
-

138.60
-

5.33

4.27

160.72

138.60

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ประกอบดวย

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม

พัสดุคงเหลือ
หัก คาเผื่อการเสื่อมสภาพและลาสมัย
รวม
17.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
321.25
278.07
(23.01)
(19.25)
298.24
258.82

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
9,686.88
9,023.34
(693.71)
(624.52)
8,993.17
8,398.82

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
111.63
111.70
(12.90)
(10.30)
98.73
101.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
3,366.12
3,624.60
(389.08)
(334.12)
2,977.04
3,290.48

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย

คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
อื่น ๆ
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

18.25
25.56
14.09
37.57

17.26
24.17
11.46
12.67

550.36
770.87
424.77
1,132.86

560.20
784.17
371.96
411.03

95.47

65.56

2,878.86

2,127.36

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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คาใชจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
อื่น ๆ
รวม
18.

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

9.40
35.29
4.31
14.54

9.40
17.40
3.83
0.13

283.43
1,064.16
130.08
438.37

304.97
564.48
124.46
4.11

63.54

30.76

1,916.04

998.02

รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ
รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
18.1

รายไดและคาใชจายที่เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับป สรุปไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2562
2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจาก
ราคาตลาดโลก)

4,917.40

4,485.55

152,646.96

145,157.05

4.71

24.79

146.33

800.62

0.63

0.60

19.46

19.43

42.23

34.74

1,310.59

1,121.91

รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจาก
ราคาตลาดโลก)

66.79

55.93

2,076.12

1,803.20

ซื้อและคาใชจายอื่น

49.84

28.59

1,546.70

923.30

3.14

3.27

97.61

105.51

ผลประโยชนระยะสั้น

7.65

6.40

239.26

204.94

ผลประโยชนหลังออกจากงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

0.55

0.19

16.94

6.18

ซื้อและคาใชจายอื่น
บริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และ
การดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยรับ
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

3,225.83

2,819.85

100,090.63

91,304.53

4.47

14.65

138.86

473.25

275.78

42.17

8,549.21

1,383.55

0.32

0.32

10.05

10.45

41.10

34.02

1,275.42

1,098.70

20.09

12.50

623.48

403.75

ผลประโยชนระยะสั้น

7.64

6.40

238.95

204.94

ผลประโยชนหลังออกจากงานและ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น

0.55

0.19

16.94

6.18

บริษัทใหญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)
รายไดจากการขาย (ตามราคาที่อิงจาก
ราคาตลาดโลก)
ซื้อและคาใชจายอื่น

2561

บริษัทยอย บริษทั รวม และการดําเนินงานรวมกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริการและการจัดการ
คาเชาและคาบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ซื้อและคาใชจายอื่น
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง

18.2

ลูกหนี้กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย

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

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

534.84

637.13

16,127.47

20,674.75

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

353.32

399.09

10,653.92

12,950.47

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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18.3

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม
18.4

362.00

1,175.45

10,915.76

38,143.18

362.00

1,175.45

10,915.76

38,143.18

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
ผูกู

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

19.24

17.88

580.00

580.00

กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
PTTGL Investment Limited
รวม

66.82
86.06

77.62
95.50

2,014.92
2,594.92

2,518.81
3,098.81

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ผูกู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

บริษัทยอย
บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

6,391.07

5,400.66

192,716.37

175,250.35

บริษัทรวม
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
รวม

19.24
6,410.31

17.87
5,418.53

580.00
193,296.37

580.00
175,830.35

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.62 ตอป (ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.19 – 3.47 ตอป) โดยผูกูแจงกําหนดชําระคืน
เปนคราว ๆ
บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทรวม โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.35 ตอป (ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35 ตอป)
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กลุมบริษัทใหกูยืมเงินแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.01 – 4.67 ตอป (ในระหวางป 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.64 – 4.30
ตอป)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง

95.50

3,098.81

(10.80)

(335.20)

1.36

42.23

-

(210.92)

86.06

2,594.92

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

5,418.53
1,195.62
(205.20)
1.36
-

175,830.35
37,105.97
(6,368.38)
42.23
(13,313.80)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,410.31

193,296.37

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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19.

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน
19.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
237.21

งบการเงินรวม
7,697.38

12.35
(2.81)
(11.91)
4.38
82.96
130.63
0.19
453.00

380.41
(87.13)
(369.58)
136.43
2,502.52
4,054.04
(654.42)
13,659.65

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สวนแบงผลกําไรสุทธิหลังภาษี
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากการรวมคา
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
การซื้อธุรกิจ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

821.29
128.69
949.98

26,650.70
3,993.94
(1,998.92)
28,645.72

19.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดบริษัทยอย มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
1. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
2. PTTEP Offshore Investment Company Limited
(PTTEPO)
3. บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
4. บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
5. PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม
ไทย
ไทย
ฮองกง

ใหบริการ
สนับสนุนบุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

100

100

100
100

100
100
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ประเทศที่
จดทะเบียน

6. บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

ไทย

7. บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
(ปตท.สผ.อีเอช)
8. บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
9. บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(ปตท.สผ.อีดี)
10. บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค)

11. บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี)
12. PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
(PTTEP SV)
13. PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
(PTTEP KV)
14. PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
15. PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
16. PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
17. PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
18. PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
19. PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
20. PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
21. PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
22. PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
23. PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
24. PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
25. PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)
26. PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
27. PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
100

100

ไทย

บริหารจัดการ
ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ไทย
ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับ
ปโตรเลียม
ไทย
ธุรกิจเทคโนโลยี
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

100
100

100
100

หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ไทย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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รายชื่อบริษัทยอย
28. PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
(PTTEP AAA)
29. PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)
30. PTTEP International Holding Company Limited
(PTTEP IH)
31. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
32. PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 1
33. PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
34. JV Marine Limited (JV Marine)
35. PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
36. PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
37. PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
38. PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
39. PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
40. PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
41. PTTEP Canada International Finance Limited
(PTTEP CIF)
42. Cove Energy Limited (Cove)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ธุรกิจปโตรเลียม
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ทอขนสงกาซ

100

100

ฮองกง
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
แคนาดา
แคนาดา

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

สหราช
อาณาจักร
สาธารณรัฐ
43. Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
ไซปรัส
(CEMROL) 2
44. Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
45. PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
3
46. Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
สาธารณรัฐ
เคนยา
47. PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) เนเธอรแลนด
เนเธอรแลนด
48. PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
49. PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration สหพันธ
สาธารณรัฐ
and Production Limitada (PTTEP BL)
บราซิล
หมูเกาะเคยแมน
50. Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
51. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
สหราช
อาณาจักร
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รายชื่อบริษัทยอย
52. บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7)
53. PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
54. PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
55. PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
(PTTEP MEP)
56. PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) 4
57. PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO) 4
58. Partex Holding B.V. (PHBV) 5
59. Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC) 5
60. Partex (Kazakhstan) Corporation (PKC) 5
61. Partex (Angola) Corporation (PANG) 5
62. Partex (Brazil) Corporation (PBC) 5
63. Partex Gas Corporation (PGC) 5

ประเทศที่
จดทะเบียน
ไทย
ฮองกง
ฮองกง
เม็กซิโก

บาฮามาส
บาฮามาส
เนเธอรแลนด
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
สาธารณรัฐ
ปานามา
5
สาธารณรั
ฐ
64. Partex Services Corporation (PSC)
ปานามา
5
สาธารณรัฐ
65. Participations and Explorations Corporation (PEC)
ปานามา
5
สาธารณรัฐ
66. Partex (Oman) Corporation (POC)
ปานามา
67. Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria โปรตุเกส
Petrolífera, S.A. (PSP) 5
บราซิล
68. Partex Brasil Ltda. (PBL) 5
5
บราซิล
69. Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO)
1

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
100
100
100
100
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100

-

ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

100

-

ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร

100

-

100
100

-

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการปดบริษัท
2
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริ ษั ท อนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
3
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
4
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อหุนใน Murphy Sabah Oil
Co. Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. (Murphy Sarawak) ตามรายละเอี ย ดในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 6
การซื้ อ ธุ ร กิ จ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซี ย และได ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ เป น PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) และ
PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO) ตามลําดับ
5
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้งหมด
ใน Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกโดยวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
516.38
516.38
15,571.04
16,756.56
0.08
0.08
2.33
2.51
99.79
99.79
3,009.10
3,238.20
0.005
0.005
0.15
0.16
35.89
16.87
1,082.28
547.49
0.07
0.07
2.23
2.40
162.51
8,207.33
5,273.39
272.18
924.40
795.71
27,874.46
25,820.71

19.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทรวม มีดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทรวม

1

ประเทศที่
ประเทศที่
จดทะเบียน ประกอบกิจการ

ประเภทธุรกิจ

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

ไทย

ไทย

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ไทย

ไทย

3. บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 2

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

ไทย

ไทย

ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหบริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
ธุรกิจปโตรเลียม

แคนาดา

แคนาดา

4. บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
จํากัด (พีทีที จีแอล)
5. Leismer Aerodrome Limited
(LAL)
1
2

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
(รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
50
50

ใหบริการ
การเดินทาง
ทางอากาศ

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

20

20

50

50

50

50

32

32

85

86

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

82
เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

53.62
13.70

44.29
10.84

1,616.78

1,437.02

413.06

351.89

บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP

4.97

7.14

149.90

231.54

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

151.50
3.84
227.63

153.66
3.87
219.80

4,568.44
115.66
6,863.84

4,986.26
125.65
7,132.36

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

Leismer Aerodrome Limited
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
รวม

24.79
0.79
25.58

สวนไดเสียในบริษัทรวม มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
จํานวนรวมของสวนแบงในบริษัทรวม;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

24.79
0.79
25.58

747.50
23.76
771.26

804.42
25.57
829.99

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
227.63

งบการเงินรวม
6,863.84

6.07
4.38

187.36
136.43

10.45

323.79

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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19.4 เงินลงทุนในการรวมคา
รายละเอียดการรวมคา มีดังตอไปนี้

1. Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
จดทะเบียน ประกอบกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
บาฮามาส
ไทย
ใหเชาเรือ FSO
13.11
13.11

2. APICO LLC 3, 4

สหรัฐอเมริกา

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

72.8215

-

โอมาน

โอมาน

ธุรกิจปโตรเลียม

2

-

รายชื่อการรวมคา

1

(Erawan 2 FSO Bahamas) 2

3. Oman LNG LLC (OLNG) 5
1

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100
3
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 PTTEP SP Limited (PTTEP SP) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนใน APICO LLC
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
4
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนใน
APICO LLC ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
5
เมื่อ วัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริ ษัท ยอ ยของกลุม บริ ษัท ได เข าซื้อ สั ด สวนการถื อ หุ น
ทั้งหมดใน Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
2

เงินลงทุนในการรวมคาซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

18.10

17.41

545.78

565.02

127.38
79.89
225.37

17.41

3,841.17
2,408.86
6,795.81

565.02

Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
APICO LLC
Oman LNG LLC
รวม

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

สวนไดเสียในการรวมคา มีรายละเอียดดังนี้

มูลคาตามบัญชีโดยรวมของสวนไดเสียในการรวมคา
จํานวนรวมของสวนแบงในการรวมคา;
กําไรจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
225.37

งบการเงินรวม
6,795.81

6.28
6.28

193.05
193.05
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19.5 การดําเนินงานรวมกัน
การดําเนินงานรวมกัน มีดังตอไปนี้
รายชื่อการดําเนินงานรวมกัน

ประเทศที่
จดทะเบียน

1. Carigali – PTTEPI Operating
มาเลเซีย
Company Sdn Bhd. (CPOC)
2. Moattama Gas Transportation
เบอรมิวดา
Company (MGTC)
3. Taninthayi Pipeline Company LLC หมูเกาะเคยแมน
(TPC)
4. บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
ไทย
(ออเรนจ)
5. บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
ไทย
(บี 8/32 พารทเนอร)
6. Hoang-Long Joint Operating
สาธารณรัฐสังคม
Company
นิยมเวียดนาม
7. Hoan-Vu Joint Operating Company สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
8. Groupement Bir Seba (GBRS)
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
9. Andaman Transportation Limited หมูเกาะเคยแมน
(ATL)
10. Natuna 2 B.V. (Natuna)
เนเธอรแลนด
11. Petroleum Development Oman
LLC (PDO) 1
12. Abu Dhabi Gas Industries Limited
(AGP) 1
13. Private Oil Holdings Oman Limited
(POHOL) 1
1

โอมาน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
สหราช
อาณาจักร

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ
ประเทศที่
ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
ประกอบกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
มาเลเซีย
ธุรกิจปโตรเลียม
50
50
สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐแหง ทอขนสงกาซ
สหภาพเมียนมา
ไทย
ธุรกิจปโตรเลียม

25.5

25.5

19.3178

19.3178

53.9496

53.9496

ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม

25.0009

25.0009

สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
โอมาน

ธุรกิจปโตรเลียม

28.5

28.5

ธุรกิจปโตรเลียม

25

25

ธุรกิจปโตรเลียม

35

35

ทอขนสงกาซ

80

80

ธุรกิจปโตรเลียม

50

50

ธุรกิจปโตรเลียม

2

-

ธุรกิจปโตรเลียม

2

-

ธุรกิจปโตรเลียม

5

-

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
โอมาน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้งหมด

ใน Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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19.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
 PTTEP HK Holding Limited
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 205,000,262 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 73,409 ดอลลาร
ฮองกง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HK ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 390,817,947 ดอลลารฮองกง โดยการ
เพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 112,491 ดอลลารฮองกง
 PTTEP HK Offshore Limited
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 172,631,800 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่มมูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 29,171 ดอลลาร
ฮองกง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HKO ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 336,406,200 ดอลลารฮองกง โดยการเพิ่ม
มูลคาตอหุน เปนมูลคาหุนละ 62,810 ดอลลารฮองกง
 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 78,535,050 เปโซ เม็กซิโก โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน
78,535,050 หุน มูลคาหุนละ 1 เปโซ เม็กซิโก
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP MEP ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 133,179,208 เปโซ เม็กซิโก โดยการออก
หุนสามัญใหม จํานวน 133,179,208 หุน มูลคาหุนละ 1 เปโซ เม็กซิโก
 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของกลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,325,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน
23,250,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ปตท.สผ.อีเอช ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 586,625,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหม จํานวน 5,866,250 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ปตท.สผ.อีเอช ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 518,145,600 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 5,181,456 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,325,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 23,250,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท
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 APICO LLC
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 PTTEP SP Limited (PTTEP SP) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนามในสัญญา
ซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเขาซื้อสัดสวนการถือหุนรอยละ 33.83 ใน APICO LLC จาก Tatex
Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC ดวยมูลคารวมประมาณ 64 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กอนปรับเงินทุน
หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไป
การเขาซื้อสัดสวนการถือหุนดังกลาวเสร็จสิ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยมีมูลคาการเขาซื้อหลังจากปรับเงินทุน
หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาเปนจํานวนรวม 62.94 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,973.03 ลานบาท)
ประกอบดวยเงินสดจายจํานวน 37.57 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,177.68 ลานบาท) และสิ่งตอบแทนที่ตองจาย
หากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา จํานวน 25.37 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (795.35 ลานบาท) ซึ่งเมื่อคิดเปนมูลคา
ยุติธรรมของการลงทุนจะเปนจํานวน 61.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,917.29 ลานบาท) โดยเปนผลจากการ
คิดลดมูลคาของสิ่งตอบแทนที่ตองจายหากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเปนมูลคายุติธรรมตามวิธีรายได ที่อางอิงจาก
อัตราคิดลดรอยละ 2.91 และขอสมมติฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
ต อ มาเมื่ อ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่ง เปน บริ ษั ท ย อ ยของกลุ มบริษัท
ไดลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเขาซื้อสัดสวนการถือหุนของบริษัทดังกลาว
เพิ่ มร อยละ 38.99 จาก Coastal Energy Company (Khorat) Limited ดว ยมูลค า รวมประมาณ 74 ล า นดอลลาร
สหรัฐอเมริกา กอนปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไป
การเขาซื้อสัดสวนการถือหุนดังกลาวเสร็จสิ้นในวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีมูลคาการเขาซื้อหลังจากปรับเงินทุน
หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาเปนจํานวนรวม 71.15 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,178.58 ลานบาท)
ประกอบดวยเงินสดจายจํานวน 41.85 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,281.38 ลานบาท) และสิ่งตอบแทนที่ตองจาย
หากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา จํานวน 29.30 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (897.20 ลานบาท) ซึ่งเมื่อคิดเปนมูลคา
ยุติธรรมของมูลคาการลงทุน จะเปนจํานวน 69.47 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,127.28 ลานบาท) โดยเปนผลจาก
การคิดลดมูลคาของสิ่งตอบแทนที่ตองจายหากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเปนมูลคายุติธรรมตามวิธีรายได ที่อางอิง
จากอัตราคิดลดรอยละ 2.62 และขอสมมติฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ตองจายหากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาภายหลังการคิดลดมูลคา บันทึกเปนสวนหนึ่งของหนี้สิน
ไมหมุนเวียนอื่น ๆ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม จํานวนรวมทั้งสิ้น 51.86 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (1,563.84 ลานบาท)
ภายหลังการเขาซื้อสัดสวนการถือหุนเพิ่มขางตน กลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน APICO LLC ทั้งสิ้นเปนรอยละ
72.82 ซึ่งจัดประเภทเปนเงินลงทุนในการรวมคา ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีสัดสวนการลงทุนในโครงการสินภูฮอมทั้งทางตรง
และทางออมรวมเปนรอยละ 80.48 โดยกลุมบริษัทยังเปนผูดําเนินการของโครงการ
 บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 79,200,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 792,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 20,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 PTTEP NC ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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 PTTEP Canada Limited
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 26,840,000 ดอลลารแคนาดา โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 26,840,000 หุน มูลคาหุนละ
1 ดอลลารแคนาดา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 PTTEP CA ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 19,852,500 ดอลลารแคนาดา โดยการออก
หุนสามัญใหม จํานวน 19,852,500 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารแคนาดา
 บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 586,625,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 5,866,250 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 586,625,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 5,866,250 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจจํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 518,145,600 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 51,814,560 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท
 PTTEP MENA Limited
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 17,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยการเพิ่มมูลคาตอหุนเปน 34,100 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอหุน
20.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด 1
Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.3
Moz LNG1 Holding Company Ltd 2, 3
รวม

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
0.05
0.01
1.44
0.37
0.30
0.35

0.21
0.22

8.97
10.41

6.89
7.26
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด1
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

0.05
0.05

0.01
0.01

1.44
1.44

0.37
0.37

1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดชําระคาหุนในบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 15 ของทุนจดทะเบียน เปนเงินจํานวน 1,125,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได
ชําระคาหุนแลวเต็มจํานวน

2

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ไดมีการลงทุนในหุนของ Moz LNG1 Holding Company Ltd ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 999,999 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 999,999 หุน มูลคาหุนละ
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยคิดเปนสัดสวนของ PTTEP MZA1 จํานวน 85,000 หุน คิดเปนมูลคา 85,000 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

3

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 PTTEP MZA1 ไดมีการโอนเงินลงทุนในหุนของ Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.
จํานวน 212 หุน มูลคาหุนละ 100 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ไปเปนเงินลงทุนในหุนของ Moz LNG1 Holding Company Ltd
จํานวน 212,500 หุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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21.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

งบการเงินรวม
ทอขนสงกาซ

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

อื่นๆ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
26,226.23
893.72
131.52
1,317.90
การซื้อธุรกิจ
1,061.60
0.68
3.90
เพิ่มขึ้น
55.97
โอนเปลี่ยนประเภท
(194.75)
(3.29)
(4.02)
ลดลง
(2,627.38)
ลดลงจากการขายสินทรัพย
(0.02)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
25,839.55
891.11
131.40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2,081.24
15.22
การซื้อธุรกิจ
1,400.98
2.44
6.04
เพิ่มขึ้น
996.12
โอนเปลี่ยนประเภท
(58.96)
(6.29)
ลดลง
0.01
0.11
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
30,258.94
893.55
146.48
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(17,688.42)
(218.78)
(79.16)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(1,818.50)
(29.65)
(8.89)
ลดลง
23.41
3.38
ลดลงจากการขายสินทรัพย
1,492.80
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
0.01
0.02
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(17,990.69)
(248.43)
(84.66)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(1,970.42)
(29.81)
(8.17)
ลดลง
24.10
6.23
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
(0.01)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(19,937.02)
(278.24)
(86.60)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(1,225.49)
(5.25)
โอนเปลี่ยนประเภท
(4.07)
ลดลง
5.28
ลดลงจากการขายสินทรัพย
894.40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(329.88)
(5.25)
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(329.88)
(5.25)
7,518.98
637.43
46.74
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
610.06
59.88
9,992.04
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,857.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,008.40 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

รวม

27,251.47
1,317.90
1,066.18
55.97
(202.06)
(2,627.38)
(0.02)
26,862.06
2,096.46
1,409.46
996.12
(65.25)
0.12
31,298.97
(17,986.36)
(1,857.04)
26.79
1,492.80
0.03
(18,323.78)
(2,008.40)
30.33
(0.01)
(20,301.86)
(1,230.74)
(4.07)
5.28
894.40
(335.13)
(335.13)
8,203.15
10,661.98
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สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม

งบการเงินรวม
ทอขนสงกาซ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
857,097.06
29,207.83
การซื้อธุรกิจ
43,343.98
เพิ่มขึ้น
34,284.58
22.05
โอนเปลี่ยนประเภท
1,807.46
ลดลง
(6,289.46)
(106.37)
ลดลงจากการขายสินทรัพย
(84,851.26)
(6,903.22)
(206.93)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
838,489.14
28,916.58
การซื้อธุรกิจ
63,886.42
เพิ่มขึ้น
43,479.35
75.62
โอนเปลี่ยนประเภท
30,914.47
ลดลง
(1,829.63)
(62,511.75)
(2,048.00)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
912,428.00
26,944.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(578,073.68)
(7,150.05)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(58,837.46)
(958.12)
ลดลง
755.95
ลดลงจากการขายสินทรัพย
48,209.91
4,150.12
46.60
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(583,795.16)
(8,061.57)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(61,088.56)
(925.29)
ลดลง
748.22
596.82
42,954.63
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
(601,180.87)
(8,390.04)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(40,049.90)
(171.73)
โอนเปลี่ยนประเภท
(131.58)
ลดลง
170.46
ลดลงจากการขายสินทรัพย
28,884.69
421.81
1.22
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(10,704.52)
(170.51)
757.35
12.06
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
(9,947.17)
(158.45)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
243,989.46
20,684.50
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
301,299.96
18,395.71
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 60,082.65 ลานบาท
คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 62,267.21 ลานบาท

หนวย : ลานบาท

อื่นๆ

รวม

4,298.03
125.84
(129.74)
(30.49)
4,263.64
459.09
187.44
(194.96)
(298.25)
4,416.96

890,602.92
43,343.98
34,432.47
1,807.46
(6,525.57)
(84,851.26)
(7,140.64)
871,669.36
64,345.51
43,742.41
30,914.47
(2,024.59)
(64,858.00)
943,789.16

(2,586.86)
(287.07)
109.28
17.84
(2,746.81)
(253.36)
193.30
195.68
(2,611.19)

(587,810.59)
(60,082.65)
865.23
48,209.91
4,214.56
(594,603.54)
(62,267.21)
941.52
43,747.13
(612,182.10)

1,516.83
1,805.77

(40,221.63)
(131.58)
170.46
28,884.69
423.03
(10,875.03)
769.41
(10,105.62)
266,190.79
321,501.44

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง

รวม

11,643.57
1,292.74
380.30
(126.38)
13,190.23
409.25
149.89
(0.06)
13,749.31

90.42
3.16
(4.02)
89.56
2.85
(6.13)
86.28

11,733.99
1,292.74
383.46
(130.40)
13,279.79
412.10
149.89
(6.19)
13,835.59

(8,537.83)
(898.48)
0.24
(9,436.07)
(1,032.71)
0.06

(58.49)
(6.55)
3.38
(61.66)
(5.42)
6.08

(8,596.32)
(905.03)
3.62
(9,497.73)
(1,038.13)
6.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(10,468.72)
3,754.16

(61.00)
27.90

(10,529.72)
3,782.06

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,280.59

25.28

3,305.87

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

905.03 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,038.13 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อื่นๆ
สินทรัพยเพื่อการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

380,522.68
42,516.64
12,281.76
(4,081.58)
(3,218.62)
428,020.88
12,700.91
4,651.73
(1.98)
(30,775.14)
414,596.40

2,955.12
101.89
(129.62)
(21.03)
2,906.36
88.54
(190.37)
(202.73)
2,601.80

383,477.80
42,516.64
12,383.65
(4,211.20)
(3,239.65)
430,927.24
12,789.45
4,651.73
(192.35)
(30,977.87)
417,198.20

(279,024.18)
(29,137.28)
7.88
1,954.61
(306,198.97)
(32,041.22)
1.96
22,564.53
(315,673.70)

(1,911.73)
(211.55)
109.28
13.04
(2,000.96)
(168.36)
188.75
141.18
(1,839.39)

(280,935.91)
(29,348.83)
117.16
1,967.65
(308,199.93)
(32,209.58)
190.71
22,705.71
(317,513.09)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

121,821.91

905.40

122,727.31

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

98,922.70

762.41

99,685.11

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

29,348.83 ลานบาท

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

32,209.58 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ซึ่งรวมอยูในที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 122.43
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (3,691.76 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 0.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (29.28 ลานบาท)
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

93
22.

คาความนิยม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดประเภทและการปรับรายการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ
การซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการขายสินทรัพย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อธุรกิจ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ลดลงจากการขายสินทรัพย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

1,134.08
153.20
1,287.28
76.66
(7.31)
1,356.63
816.62
2,173.25

37,063.04
5,006.78
42,069.82
2,521.18
(236.20)
(332.24)
44,022.56
25,048.55
(3,538.99)
65,532.12

(119.70)
7.31
(112.39)
(112.39)
1,244.24
2,060.86

(3,912.10)
236.20
28.79
(3,647.11)
258.04
(3,389.07)
40,375.45
62,143.05

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

75.16
75.16
75.16
75.16
75.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,471.83
(32.98)
2,438.85
(172.55)
2,266.30
2,438.85
2,266.30
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23.

สินทรัพยไมมีตัวตน
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

งบการเงินรวม
ตนทุนการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

158.99
0.18
8.00
(0.36)
(0.01)
166.80
39.20
19.61
(0.01)
0.01
225.61

7.87
3.69
(0.30)
11.26
6.57
17.83

166.86
0.18
11.69
(0.66)
(0.01)
178.06
39.20
26.18
(0.01)
0.01
243.44

(82.85)
(13.14)
0.12
0.01
(95.86)
(15.12)
0.01
(0.01)
(110.98)
70.94

(0.02)
(0.09)
(0.11)
(0.37)
(0.48)
11.15

(82.87)
(13.23)
0.12
0.01
(95.97)
(15.49)
0.01
(0.01)
(111.46)
82.09

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

114.63

17.35

131.98
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หนวย : ลานบาท

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

งบการเงินรวม
ตนทุนการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5,196.09
5.79
258.36
(11.56)
(36.17)
5,412.51
1,184.21
608.75
(0.28)
(402.11)
6,803.08

257.08
119.32
(9.65)
(1.29)
365.46
203.89
(31.65)
537.70

5,453.17
5.79
377.68
(21.21)
(37.46)
5,777.97
1,184.21
812.64
(0.28)
(433.76)
7,340.78

(2,707.89)
(424.42)
4.10
17.64
(3,110.57)
(468.26)
0.28
231.98
(3,346.57)
2,301.94

(0.47)
(3.08)
0.03
(3.52)
(11.66)
0.58
(14.60)
361.94

(2,708.36)
(427.50)
4.10
17.67
(3,114.09)
(479.92)
0.28
232.56
(3,361.17)
2,663.88

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,456.51

523.10

3,979.61
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ตนทุนการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

140.67
0.17
6.32
(0.07)
147.09
15.54
(0.01)
162.62

7.87
3.69
(0.30)
11.26
3.93
15.19

148.54
0.17
10.01
(0.37)
158.35
19.47
(0.01)
177.81

(74.58)
(12.08)
0.02
(86.64)
(12.52)
0.01
(99.15)
60.45

(0.02)
(0.09)
(0.11)
(0.37)
(0.48)
11.15

(74.60)
(12.17)
0.02
(86.75)
(12.89)
0.01
(99.63)
71.60

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

63.47

14.71

78.18

หมายเหตุ
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หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ตนทุนการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4,597.34
5.45
204.09
(2.24)
(31.62)
4,773.02
482.15
(0.28)
(351.37)
4,903.52

257.08
119.32
(9.65)
(1.29)
365.46
122.09
(29.32)
458.23

4,854.42
5.45
323.41
(11.89)
(32.91)
5,138.48
604.24
(0.28)
(380.69)
5,361.75

(2,437.64)
(390.04)
0.51
15.62
(2,811.55)
(388.34)
0.28
209.86
(2,989.75)
1,961.47

(0.47)
(3.08)
0.03
(3.52)
(11.66)
0.58
(14.60)
361.94

(2,438.11)
(393.12)
0.51
15.65
(2,815.07)
(400.00)
0.28
210.44
(3,004.35)
2,323.41

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,913.77

443.63

2,357.40
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24.

สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดประเภทและการปรับรายการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
โอนเปลี่ยนประเภท
ลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

5,098.22
(240.44)

166,614.27
(7,857.80)

4,857.78
60.94
(55.97)
(0.07)
(147.32)

158,756.47
1,968.02
(1,807.46)
(2.36)
(5,901.91)

4,715.36
508.17
119.22
(996.12)
(65.83)
84.89

153,012.76
15,607.92
3,700.24
(30,914.47)
(2,043.21)
(7,720.10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

4,365.69

131,643.14

(1,791.24)
4.07
143.72

(58,539.28)
131.58
5,077.89

(1,643.45)
(82.75)

(53,329.81)
1,277.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1,726.20)

(52,052.08)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,071.91

99,682.95

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,639.49

79,591.06

หมายเหตุ
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนเปลี่ยนประเภท
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

145.31
4.58
149.89
(149.89)
149.89
-

4,748.79
147.87
(32.87)
4,863.79
(4,651.73)
(212.06)
4,863.79
-

25. ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทเสียภาษีเงินไดตามรายละเอียดดังนี้
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ 2532
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (1) (2)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ภาษีเงินไดจากการประกอบธุรกิจปโตรเลียมในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ
ภาษีเงินไดปโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เกาถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหา
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเปนตนไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดจากการใชประโยชนในทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเนเธอรแลนด
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเคนยา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศโมซัมบิก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
- ภาษีเงินไดจากการสงออกกําไร

50
20
25

0
10
20
50
30
40
27 (ป 2561), 26 (ป 2562)
25
30
32
30
20
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100
อัตรารอยละ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศแอลจีเรีย
ภาษีเงินไดปโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย(3)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศเม็กซิโก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศรัฐสุลตานโอมาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแองโกลา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศสหราชอาณาจักร

34
38
38
30
80
55
30
25
21
19

(1) พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัท
ที่เปนสํานักงานใหญขามประเทศ (International Headquarters: IHQ) ที่ใหบริการแกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาทั้งในและ
ตางประเทศในกิจกรรมศูนยบริหารเงิน (Treasury Center: TC) จากอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิเหลือเปนอัตรารอยละ 10
และยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดบางประเภท ทั้งนี้กลุมบริษัทไดนําอัตราภาษีตามประเภทดังกลาวมาใชในการคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(2) พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 กําหนดใหลดอัตราและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สํ า หรั บ บริ ษั ท ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยที่ เ ป น ศู น ย ก ลางธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ (International Business Centre: IBC)
เพื่อประกอบกิจการใหบริการดานบริหาร ใหบริการดานเทคนิค ใหบริการสนับสนุน หรือใหบริการดานการบริหารเงินแก
วิสาหกิจในเครื อ หรือประกอบกิจการการคา ระหว า งประเทศ จากอั ตราร อ ยละ 20 ของกํ าไรสุ ท ธิ เ หลื อ เป น อั ตราร อ ยละ
ดังตอไปนี้
 รอยละ 8 ของกําไรสุทธิ กรณีมีรายจายที่ไดจายใหแกผูรับในประเทศไทยไมนอยกวา 60 ลานบาท ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
 รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ กรณีมีรายจายที่ไดจายใหแกผูรับในประเทศไทยไมนอยกวา 300 ลานบาท ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
 รอยละ 3 ของกําไรสุทธิ กรณีมีรายจายที่ไดจายใหแกผูรับในประเทศไทยไมนอยกวา 600 ลานบาท ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
นอกจากนี้ไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดบางประเภท ทั้งนี้กลุมบริษัทไดนําอัตราภาษีตามประเภทดังกลาวมาใช
ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเดือน มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562
(3) อัตราภาษีเงินไดปโตรเลียมสําหรับแหลงปโตรเลียมขนาดเล็ก (Marginal field) ที่ไดรับการอนุมัติสิทธิประโยชนทางภาษีลดอัตรา
ภาษีเงินไดปโตรเลียมเหลืออัตรารอยละ 25

หมายเหตุ
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25.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

961.73
(1,358.71)

462.55
(781.89)

28,999.99
(40,970.53)

15,009.67
(25,372.05)

(396.98)

(319.34)

(11,970.54)

(10,362.38)

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

639.82
639.82

315.46
315.46

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
19,293.05
19,293.05

10,236.75
10,236.75

25.2 ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2562
2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

1,095.22

841.73

33,941.43

27,120.93

(5.59)

19.96

(175.03)

774.44

1,089.63

861.69

33,766.40

27,895.37

(386.75)

(114.99)

(11,985.14)

(3,671.18)

(25.88)

(14.04)

(829.56)

(459.90)

(412.63)

(129.03)

(12,814.70)

(4,131.08)

677.00

732.66

20,951.70

23,764.29

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

105

106

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ภาษีเงินได :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูใน
งวดปจจุบัน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

679.94

521.96

21,077.80

16,895.60

(3.68)

0.04

(114.81)

2.62

676.26

522.00

20,962.99

16,898.22

(332.91)

(154.25)

(10,327.36)

(5,001.95)

20.94

(12.97)

630.24

(424.87)

(311.97)

(167.22)

(9,697.12)

(5,426.82)

364.29

354.78

11,265.87

11,471.40

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีของผลตาง
จากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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25.3 ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไร
ทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญตั้งอยู มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
2562
2,246.06

2561
1,852.27

2562
69,754.24

2561
59,970.58

1,123.03

926.13

34,877.12

29,985.29

(กําไร) ขาดทุนจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

29.06

(3.98)

902.54

(128.74)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี

26.61

451.95

826.35

14,632.69

การปรับปรุงจากงวดกอน
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมและการรวมคา
สุทธิจากภาษี

(8.73)

19.96

(272.04)

774.44

(6.17)

(3.96)

(190.21)

(128.12)

(505.32)

(449.75)

(15,693.36)

(14,561.41)

-

(11.59)

-

(375.16)

(25.88)

(14.04)

(829.56)

(459.90)

29.37
15.03
677.00

(193.55)
11.49
732.66

911.98
418.88
20,951.70

(6,266.62)
291.82
23,764.29

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ :

คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตางประเทศที่ใชเปนเครดิต
ภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
ผลตางของอัตราภาษีที่กลุมบริษัทดําเนิน
กิจการอยู
อื่น ๆ
ภาษีเงินได

107
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
กําไรกอนภาษีเงินได

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,500.01

1,166.30

46,540.96

37,747.03

750.01

583.15

23,270.48

18,873.52

กําไรจากกิจการที่ไมตองเสียภาษี

(23.09)

(33.15)

(716.34)

(1,072.85)

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี

(53.60)

170.03

(1,662.95)

5,502.95

(3.41)

0.04

(404.91)

(354.06)

(106.26)
(12,563.48)

2.62
(11,464.12)

อื่น ๆ

20.94
94.92
(16.57)

(12.97)
1.63
0.11

630.24
2,945.23
(531.05)

(424.87)
52.67
1.48

ภาษีเงินได

364.29

354.78

11,265.87

11,471.40

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี รอยละ 50
ผลกระทบ :

การปรับปรุงจากงวดกอน
คาภาคหลวงที่ใชเปนเครดิตภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลของสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
ผลตางของอัตราภาษีบนกําไรกอนภาษี
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25.4 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
การซื้อธุรกิจ
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

828.34
74.43
7.80
264.77
0.02
114.74
142.99
1,433.09
77.40
1,510.49

75.25
16.78
(0.02)
29.55
0.52
10.69
(16.54)
116.23
26.19
142.42

12.02
2.94
0.33
15.29
15.29

112.56
0.51
74.30
187.37
187.37

0.15
0.15
-

1,016.15
103.38
7.78
297.77
0.54
125.43
201.08
1,752.13
103.59

0.15

1,855.72
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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110
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

การซื้อธุรกิจ

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
สุทธิ

1,820.30
3.63
5.02
1,828.95
0.88
1,829.83

(274.20)
7.70
(4.02)
(270.52)
0.31
(270.21)

3.04
(0.20)
2.84
2.84

677.80
12.44
690.24
690.24

-

2,223.90
14.37
13.24
2,251.51
1.19
2,252.70

(319.34)

412.63

12.45

(502.87)

0.15

(396.98)

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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107
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธทางการเงิน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

26,879.51
2,410.99
253.03
8,591.82
0.76
3,723.36
4,639.98
46,499.45
2,511.42
49,010.87

งบกําไรขาดทุน

2,307.40
524.03
(0.79)
861.66
16.21
294.51
(562.56)
3,440.46
839.33
4,279.79

งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุน
การซื้อธุรกิจ
เบ็ดเสร็จอื่น

363.22
91.19
10.06
464.47
464.47

3,448.69
15.34
2,290.63
5,754.66
5,754.66

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

(1,992.84)
(182.50)
(17.83)
(581.05)
(0.50)
(235.57)
(314.81)
(3,325.10)
(227.24)
(3,552.34)

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

30,642.76
3,115.74
234.41
8,978.96
16.47
3,782.30
6,063.30
52,833.94
3,123.51
55,957.45

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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112
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

การซื้อธุรกิจ

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อนุพันธทางการเงิน
อื่น ๆ

รวม

59,068.01
117.89
158.89
59,344.79
28.46
59,373.25

(8,651.19)
233.40
(126.89)
(8,544.68)
9.77
(8,534.91)

94.24
(6.14)
88.10
88.10

20,728.07
375.38
21,103.45
21,103.45

(4,085.47)
(12.14)
(1.95)
(4,099.56)
(2.34)
(4,101.90)

67,059.42
433.39
399.29
67,892.10
35.89
67,927.99

สุทธิ

(10,362.38)

12,814.70

376.37

(15,348.79)

549.56

(11,970.54)

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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109
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

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

(207.36)
4.20
(203.16)
(203.16)

2.61
2.61
2.61

524.64
10.58
535.22
535.22

315.46

311.97

12.39

639.82

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ

สุทธิ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

113

114

110

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ตนทุนคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม

20,852.87
2,240.19
5,921.25
3,043.28
32,057.59
2,054.83
34,112.42

1,219.25
550.58
2,582.65
(327.16)
4,025.32
(630.24)
3,395.08

374.06
91.19
0.03
465.28
465.28

(1,509.45)
(184.36)
(493.71)
(206.16)
(2,393.68)
(146.66)
(2,540.34)

20,562.67
2,980.47
8,101.38
2,509.99
34,154.51
1,277.93
35,432.44

23,753.52
122.15
23,875.67
23,875.67

(6,432.65)
130.61
(6,302.04)
(6,302.04)

80.99
80.99
80.99

(1,500.67)
(14.56)
(1,515.23)
(1,515.23)

15,820.20
319.19
16,139.39
16,139.39

10,236.75

9,697.12

384.29

(1,025.11)

19,293.05

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลตางจากการแปลงคาฐานภาษี
รวม
สุทธิ

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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26.

คาใชจายลวงหนา
คาใชจายลวงหนา ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
คาใชจายลวงหนาสําหรับงานสรางระบบ
ทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก 1
คาเชาจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม
1

27.

31 ธ.ค. 2561

11.68
2.51
3.68
17.87

หนวย : ลานบาท

13.04
2.82
4.01
19.87

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

352.29
75.51
111.09
538.89

423.28
91.49
130.01
644.78

เปนคาใชจายลวงหนาของโครงการลงทุนทอขนสงกาซซอติกาเพื่ออํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับงานสรางระบบ
ทอขนสงกาซธรรมชาติบนบก โดยกลุมบริษัทจะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุสัญญา Facilities, services and
information sharing agreement

อนุพันธทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนวย : ลานบาท

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

12.09
0.25
12.34

38.92
2.94
2.90
44.76

364.53
7.63
372.16

1,262.88
95.36
94.22
1,452.46

83.68
83.68

22.10
22.10

2,523.21
2,523.21

717.10
717.10
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

31 ธ.ค. 2561

2.09
13.12
15.21

หนวย : ลานบาท

0.82
3.06
6.81
10.69

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

63.16
395.60
458.76

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

26.56
99.23
220.95
346.74
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

0.25

2.74

7.63

88.75

-

2.90

-

94.22

0.25

5.64

7.63

182.97

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

64.10

22.10

1,932.75

717.10

รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

64.10

22.10

1,932.75

717.10

12.03

2.81

362.65

91.08

-

6.81

-

220.95

12.03

9.62

362.65

312.03

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพยอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงินไมหมุนเวียน

หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธทางการเงินหมุนเวียน

หมายเหตุ
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การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดโดยการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Foreign Exchange Forward) สํ าหรั บรายการที่ บริ ษัทมีหรือสามารถคาดการณ ไดลวงหน า รวมถึ งการเข าทํ าธุรกรรม
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนในสกุล
ดอลลารสหรัฐอเมริกาลวงหนาเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใหเงื่อนไขของ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย อาทิเชน กําหนดการจายดอกเบี้ย กําหนดการชําระคืนเงินตน ตรงกับเงื่อนไข
ของหุนกูหรือเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินบาทที่เปนสินทรัพยอางอิง
ทั้ งนี้ ในป 2562 บริ ษั ทได ปฏิ บั ติ ตามการบั ญชี ป องกั นความเสี่ ยงสํ าหรั บสั ญญาแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิ นและอั ตราดอกเบี้ ย
ซึ่งผลกําไรหรือขาดทุนของสวนที่มีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดง
เปนรายการแยกตางหาก และจะทยอยรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยงมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุน ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่ไมมีประสิทธิผลของอนุพันธปองกันความเสี่ยงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิด
รายการ ทั้งนี้ บริษัทรับรูผลกําไรขาดทุนที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขาเปนขาดทุนระหวางป 2562 จํานวน 0.01
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
28.

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
เงินจายลวงหนาและดอกเบี้ยคางรับ
เงินลงทุนที่ถือไวสําหรับหนี้สินผลประโยชน
พนักงานจากการดําเนินงานรวมกัน
เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมิน 1
อื่น ๆ
รวม

เงินมัดจํา
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
อื่น ๆ
รวม

22.86
36.10

24.29
5.22

689.39
1,088.49

788.30
169.30

44.88
38.30
142.14

59.90
24.47
113.88

1,353.50
1,154.78
4,286.16

1,943.84
793.86
3,695.30

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

4.86
5.71
1.10
11.67

4.50
6.07
1.35
11.92

146.63
172.35
33.05
352.03

146.02
197.08
43.82
386.92

เงินจายลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นใน Natuna 2 B.V. ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมบริษัท
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 45 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในหัวขอหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
1
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29. เงินกูยืมและหุนกู
29.1 เงินกูยืมและหุนกู มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวม
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาว
หุนกู
รวมหุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมเงินกูยืมระยะยาว
รวม

18.28

406.75
0.26

551.26

13,198.88
8.67

18.28

407.01

551.26

13,207.55

2,704.75
2,704.75

1,537.77
1,537.77

81,558.91
81,558.91

49,900.27
49,900.27

593.26
125.41
718.67
3,423.42

0.99
0.99
1,538.76

17,889.20
3,781.71
21,670.91
103,229.82

31.98
31.98
49,932.25

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวม
สวนของหนี้สินทางการเงินระยะยาว
หุนกู
รวมหุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมเงินกูยืมระยะยาว
รวม

0.30
0.30

406.75
0.26
407.01

9.00
9.00

13,198.88
8.67
13,207.55

377.76
377.76

351.01
351.01

11,391.04
11,391.04

11,390.10
11,390.10

0.76
0.76

0.99
0.99

22.98
22.98

31.98
31.98

378.52

352.00

11,414.02

11,422.08

หมายเหตุ
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29.2 หุนกู
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุนกูรวมสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1,944.52
1,130.05
(418.20)
(7.23)
55.61
-

63,099.15
35,070.94
(12,978.80)
(209.92)
1,725.96
(5,148.42)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,704.75

81,558.91

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจายคืนหุนกู
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

757.76
(418.20)
0.002
38.20
-

24,588.98
(12,978.80)
0.76
1,185.68
(1,405.58)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

377.76

11,391.04
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มูลคาที่ตราไวสําหรับหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 5,000 ลานบาท 1
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 2

4.80
3.91

4.873
3.976

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

-

154.08
252.67

-

4,999.75
8,199.13

กําหนดชําระคืนเกิน 1 ปแตไมเกิน 3 ป
- หุนกู 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ 3
- หุนกู 15,000 ลานบาท 4

5.692
2.26

5.815
2.314

5 เมษายน 2564
19 มิถุนายน 2565

699.73
496.95

699.52
-

21,099.71
14,984.94

22,699.25
-

4.82
6.35
3.903

4.89
6.507
3.941

6 มิถุนายน 2572
12 มิถุนายน 2585
6 ธันวาคม 2602

377.76
487.36
642.95
2,704.75

351.01
487.24
1,944.52

11,391.04
14,695.76
19,387.46
81,558.91

11,390.10
15,810.92
63,099.15

กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลานบาท 5
- หุนกู 490 ลานดอลลารสหรัฐฯ 3
- หุนกู 650 ลานดอลลารสหรัฐฯ 6
รวมมูลคาตามบัญชี

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป
- หุนกู 5,000 ลานบาท 1
- หุนกู 8,200 ลา นบาท 2
กําหนดชําระคืนเกิน 5 ป
- หุนกู 11,400 ลา นบาท 5
รวมมูลคาตามบัญชี

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

4.80
3.91

4.873
3.976

29 พฤษภาคม 2562
6 มิถุนายน 2562

4.82

4.89

6 มิถุนายน 2572

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

-

154.08
252.67

-

4,999.75
8,199.13

377.76
377.76

351.01
757.76

11,391.04
11,391.04

11,390.10
24,588.98

2

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

3

กลุมบริษัทมีสิทธิในการไถถอนหุนกูบางสวนหรือทั้งหมด (Optional Redemption) โดยราคาไถถอนจะเทากับผลรวมของราคาตามมูลคาของหุนกู ดอกเบี้ยคงคางและดอกเบี้ยคางชําระ
จนถึงวันไถถอนกอนกําหนด บวกกับ Applicable Premium โดย Applicable Premium จะเทากับอัตราสูงสุดของ
(1) รอยละ 1.00 ตอปของราคาตามมูลคาของหุนกู หรือ
(2) มูลคาปจจุบัน (Present value) ที่มากกวาราคาตามมูลคาของหุนกู โดยมูลคาปจจุบันคือราคาตามมูลคาของหุนกูและดอกเบี้ยที่ควรไดรับหากหุนกูไถถอนเมื่อครบกําหนด หักดวย
ดอกเบี้ยคงคางและดอกเบี้ยคางชําระจนถึงวันไถถอนกอนกําหนดที่คิดลดดวย Treasury Rate ณ วันไถถอนกอนครบกําหนดบวกดวยรอยละ 0.35 ตอป

4

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 กลุมบริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอายุ 3 ป จํานวน 15,000 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.26 ตอป และ
ไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุนกูสกุลเงินบาทดังกลาวกับสถาบันการเงิน ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน 480 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาที่
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 31.25 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2.79 ตอป
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ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทไดเขาทําสัญญาแปลงหนี้หุน กูสกุลเงินบาทดังกลาวกับ สถาบันการเงิน ใหเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) เปนจํานวน
161.81 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 30.90 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.93 ตอป

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

1

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

6

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ อายุ 40 ป จํานวน 650 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ
3.903 ตอป

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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29.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

600.00
(6.74)
-

18,620.99
(203.20)
(528.59)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

593.26

17,889.20
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สรุปไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

กําหนดชําระคืนเกิน 3 ปแตไมเกิน 5 ป
- เงินกู 480 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
- เงินกู 120 ลานดอลลารสหรัฐฯ 1
รวมมูลคาตามบัญชี
1

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

กําหนดไถถอน

6M LIBOR + 0.85
6M LIBOR + 0.95

3.063
3.056

20 ตุลาคม 2567
20 ตุลาคม 2567

31 ธ.ค. 2562
474.15
119.11
593.26

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562
-

14,297.44
3,591.76
17,889.20

31 ธ.ค. 2561
-

กลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงิน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา อายุเงินกู 5 ป ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 ป 2562 กลุมบริษัทไดเบิกเงินกูดังกลาวแลวทั้ง
จํานวน

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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29.4 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงิน ซึ่งสวนใหญเปนการเชาสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม โดยสัญญา
เชามีระยะเวลาไมเกิน 19 ป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสําหรับป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การซื้อธุรกิจ
การจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1.25
150.14
(12.93)
5.15
0.08
-

40.65
4,631.07
(401.48)
160.03
2.59
(99.89)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

143.69

4,332.97

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

1.25
(0.31)
0.04
0.08
-

40.65
(9.63)
1.49
2.37
(2.90)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.06

31.98

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สรุปไดดังตอไปนี้

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
- ภายใน 1 ป
- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
- เกิน 5 ป
คาใชจายทางการเงินในอนาคต
รวมมูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

27.64
81.46
78.66
(44.07)
143.69

0.31
1.04
(0.10)
1.25

833.69
2,456.37
2,371.86
(1,328.95)
4,332.97

10.03
33.92
(3.30)
40.65
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
- ภายใน 1 ป
- เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
คาใชจายทางการเงินในอนาคต
รวมมูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

0.33
0.79
(0.06)
1.06

0.31
1.04
(0.10)
1.25

10.04
23.88
(1.94)
31.98

10.03
33.92
(3.30)
40.65

30. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น ประกอบดวย

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

42.76

33.60

1,289.38

1,090.30

77.87
10.87
131.50

89.07
11.00
133.67

2,348.14
327.74
3,965.26

2,890.32
357.09
4,337.71

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวม

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
12.73
4.68
383.87
151.94
75.40
9.76
97.89

88.99
93.67

2,273.51
294.41
2,951.79

2,887.69
3,039.63

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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31. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

232.91
12.34
245.25

126.34
8.92
135.26

7,022.96
372.24
7,395.20

4,099.80
289.48
4,389.28

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

32.31
2.94
35.25

12.25
1.15
13.40

1,016.30
90.03
1,106.33

395.47
37.09
432.56

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

167.05
12.33
179.38

112.59
8.91
121.50

5,037.13
371.76
5,408.89

3,653.72
289.04
3,942.76

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

28.31
2.94
31.25

10.71
1.15
11.86

890.38
89.98
980.36

345.73
37.29
383.02
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไวระหวางป มีดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การซื้อธุรกิจ
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

126.34
44.89
9.36
18.71
4.24
26.65
(8.23)
10.95
232.91

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
4,099.80
1,354.08
290.71
593.83
131.76
805.49
(255.73)
340.13
(337.11)
7,022.96

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
112.59
8.19
16.24
3.88
24.12
(7.71)
9.74
167.05

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,653.72
254.34
515.57
120.47
728.86
(239.47)
302.49
(298.85)
5,037.13

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป มีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2561
2562
9.36
8.35
18.71
4.24
3.90
32.31
12.25
1.15
2.94

งบการเงินรวม
2562
2561
290.71
269.48
593.83
131.76
125.99
1,016.30
395.47
90.03
37.09

35.25

13.40

1,106.33

432.56
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ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
8.19
7.10
16.24
3.88
3.61
28.31
10.71
2.94
1.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
254.34
229.22
515.57
120.47
116.51
890.38
345.73
89.98
37.29

31.25

11.86

980.36

383.02

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2561
2562
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

26.65
26.65

2.12
2.59
(1.01)
3.70

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
805.49
805.49

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

24.12
24.12

1.80
2.82
(4.44)
0.18

69.55
84.62
(33.06)
121.11
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
728.86
728.86

58.98
92.16
(145.12)
6.02
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ขอสมมติหลักในการประเมินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
2562
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

อัตรารอยละตอป

1.9 - 7.15
2.0 - 2.5
3.4 - 4.3
0.0 - 14.0
อางอิงตามประกาศของ
แตละประเทศ

2561

3.2
2.5
3.4 - 4.3
0.0 - 14.0
อางอิงตามประกาศของ
แตละประเทศ

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไว
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561

หนวย : ลานบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561

อัตราคิดลด
อัตราเพิ่มขึ้น 1%
(21.12)
(12.36)
(636.87)
(400.92)
อัตราลดลง 1%
25.51
14.67
769.08
475.88
การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติของอัตราคิดลด โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอสมมติอื่น ในทางปฏิบัติสถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน
ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลัก
ได ใ ช วิ ธี เ ดี ย วกั บ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น โครงการผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว คํ า นวณด ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต ล ะหน ว ย
ที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคือ
20 ป (สําหรับป 2561 : 20 ป)
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด* :

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
5.83
5.15
37.67
34.98
77.18
71.46
323.41
291.73
444.09
403.32

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
175.70
155.40
1,135.89
1,054.90
2,327.20
2,154.62
9,752.07
8,796.77
13,390.86
12,161.69

* ไมรวมการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุของการดําเนินงานรวมกัน
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พระราชบั ญญั ติ คุ มครองแรงงาน (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 ได ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล วเมื่ อวั นที่ 5 เมษายน 2562
ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน สงผลใหกลุมบริษัทมี
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้นจํานวน 18.71 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (593.83 ลานบาท) สําหรับ
งบการเงินรวม และจํานวน 16.24 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (515.57 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุมบริษัทได
บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลวในงวดปจจุบัน
32. ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนีส้ ินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

31 ธ.ค. 2562
3,010.27
(42.76)
2,967.51

31 ธ.ค. 2561
2,277.25
(33.60)
2,243.65

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
90,771.73
(1,289.38)
89,482.35

31 ธ.ค. 2561
73,896.52
(1,090.30)
72,806.22

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

31 ธ.ค. 2562
1,584.35
(12.73)
1,571.62

31 ธ.ค. 2561
1,375.34
(4.68)
1,370.66

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนีส้ ินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต เปนดังนี้

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การซื้อธุรกิจ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,277.25
331.25
327.44
(14.63)
102.82
(13.86)
3,010.27

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562
47,774.55
(383.87)
47,390.68

31 ธ.ค. 2561
44,629.50
(151.94)
44,477.56

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
73,896.52
10,174.83
10,162.12
(454.27)
3,192.27
(430.25)
(5,769.49)
90,771.73
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,375.34
152.43
(1.24)
57.82
1,584.35

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

44,629.50
4,730.74
(38.54)
1,795.23
(3,342.38)
47,774.55

33. ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
ประมาณการหนีส้ ินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

268.63
(77.87)

327.73
(89.07)

8,100.25
(2,348.14)

10,634.84
(2,890.32)

ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

190.76

238.66

5,752.11

7,744.52

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนการตอระยะเวลา
การผลิตปโตรเลียม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ประมาณการหนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป

250.32

327.39

7,548.12

10,623.78

(75.40)
174.92

(88.99)
238.40

(2,273.51)
5,274.61

(2,887.69)
7,736.09

การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของประมาณการหนีส้ ินคาตอบแทนการตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม เปนดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไมเกิดขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

327.73
19.35
(90.75)
12.33
(0.03)
268.63

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
10,634.84
600.65
(2,816.69)
382.74
(0.98)
(700.31)
8,100.25
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ประมาณการหนี้สินที่ใชในระหวางป
ตนทุนทางการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

327.39
(88.99)
11.92
-

10,623.78
(2,761.78)
370.00
(683.88)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

250.32

7,548.12

34. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ ประกอบดวย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุน
ในการรวมคา
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
สํารองผลประโยชนพนักงานจากผูรวมทุน
อื่น ๆ
รวม

51.86
27.90
26.09
12.95
118.80

25.92
23.29
0.56
49.77

1,563.84
841.23
786.84
390.42
3,582.33

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

841.24
755.69
18.02
1,614.95
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
คาตอบแทนการใชประโยชนที่ดิน
สํารองผลประโยชนพนักงานจากผูรวมทุน
รวม

6.97
18.31
25.28

6.48
16.57
23.05

210.31
552.04
762.35

210.31
537.61
747.92
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35. มูลคายุติธรรม
35.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
เงินลงทุนเผื่อขาย
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
- เงินลงทุนที่ถอื ไวสําหรับหนี้สินผลประโยชน
พนักงานจากการดําเนินงานรวมกัน
รวมสินทรัพย

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

213.70
0.52

-

-

213.70
0.52

6,444.00
15.81

-

-

6,444.00
15.81

-

12.09
0.25
83.68

-

12.09
0.25
83.68

-

364.53
7.63
2,523.21

-

364.53
7.63
2,523.21

44.88
259.10

96.02

-

44.88
355.12

1,353.50
7,813.31

2,895.37

-

1,353.50
10,708.68
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
- สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที่ตองจายในการซื้อสัดสวนการถือหุน
ในการรวมคา
รวมหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

-

2.09
13.12

-

2.09
13.12

-

63.16
395.60

-

63.16
395.60

-

-

7.10

7.10

-

-

213.94

213.94

-

15.21

51.86
58.96

51.86
74.17

-

458.76

1,563.84
1,777.78

1,563.84
2,236.54
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

-

49.87

-

49.87

-

1,618.26

-

1,618.26

70.55
11.01

-

-

70.55
11.01

2,289.34
357.17

-

-

2,289.34
357.17

81.56

38.92
2.94
25.00
116.73

-

38.92
2.94
25.00
198.29

2,646.51

1,262.88
95.36
811.32
3,787.82

-

1,262.88
95.36
811.32
6,434.33

-

-

465.97

465.97

-

-

15,120.70

15,120.70

-

0.82
3.06
6.81
10.69

465.97

0.82
3.06
6.81
476.66

-

26.56
99.23
220.95
346.74

15,120.70

26.56
99.23
220.95
15,467.44
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนเพือ่ คา
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

0.21

-

-

0.21

6.34

-

-

6.34

-

0.25

-

0.25

-

7.63

-

7.63

-

64.10

-

64.10

-

1,932.75

-

1,932.75

0.21

64.35

-

64.56

6.34

1,940.38

-

1,946.72

หนี้สินทางการเงิน
อนุพันธทางการเงิน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

-

12.03

-

12.03

-

362.65

-

362.65

รวมหนี้สิน

-

12.03

-

12.03

-

362.65

-

362.65

- สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

31 ธ.ค. 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

ระดับ 1

รวม

70.54
10.45

49.87
-

-

49.87
70.54
10.45

2,289.08
339.10

1,618.26
-

-

1,618.26
2,289.08
339.10

80.99

2.74
25.00
77.61

-

2.74
25.00
158.60

2,628.18

88.75
811.32
2,518.33

-

88.75
811.32
5,146.51

-

-

465.97

465.97

-

-

15,120.70

15,120.70

-

2.81
6.81
9.62

465.97

2.81
6.81
475.59

-

91.08
220.95
312.03

15,120.70

91.08
220.95
15,432.73

ระดับ 1 : ใชราคา Quoted Prices ของแตละสินทรัพยหรือหนี้สินโดยตรงจากตลาด (Active Markets)
ระดับ 2 : ใชราคาอื่นแทน Quoted Prices ในระดับ 1 หรือขอมูลประกอบจากแหลงที่นาเชื่อถือในการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ๆ
ระดับ 3 : มีการคิดคํานวณมูลคายุติธรรมโดยใช Internal Valuation Model หรือวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ขอมูลประกอบการคํานวณไมไดมาจากแหลงที่สามารถอางอิงไดเปนการทั่วไป
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35.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธทางการเงิน มีดังนี้
 ตราสารหนี้ (ที่ มี อ นุ พั น ธ แ ฝง) มี ก ารวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมโดยอ า งอิ ง จากมู ล ค า ของตราสารหนี้ ที่ อิ ง อั ต รา
ผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของกองทุนตราสารหนี้อื่น ๆ
 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน ประกอบดวยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามัน (Swap) และสัญญาสิทธิใน
ราคาน้ํามัน (Option) โดยมูลคายุติธรรมของสัญญา Swap มีการประเมินจากระดับราคา Swap ซึ่งคํานวณ
มาจากราคาตลาดของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหนา สว นสัญ ญา Option ประเมิ น จากค า ธรรมเนียมสว นเพิ่ม
(Premium) ซึ่งวิธีการคํานวณตองอาศัยตัวแปรตาง ๆ เชน ระดับราคา Swap ในตลาด ระยะเวลาในการใชสิทธิ
และความผันผวนของราคา
 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย มีการวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนาซึ่ง
ไดมาจากเสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตไดจากตลาดดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
โดยการคิดลดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรมอยูใน
ระดับที่ 2
35.3 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลคารวมถึงขอสมมติสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 3 มีดังนี้
 สิ่ ง ตอบแทนที่ จ ะจ า ยในอนาคตจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ ได เ ป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 6
เรื่อง การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
 สิ่ ง ตอบแทนที่ ต อ งจ า ยจากการซื้ อ สั ด ส ว นการถื อ หุ น ในการร ว มค า ได เ ป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ขอ 19.6 เรื่อง รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
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35.4 มูลคายุติธรรมของหนี้สินระยะยาว คํานวณโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสดซึ่งใชอัตราคิดลดที่มีเงื่อนไข
การกูยืมใกลเคียงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

874.71
1,830.04

961.32
2,049.80
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

26,375.98

28,987.64

หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

55,182.93

61,809.76

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

377.76

456.74
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ – สกุลเงินบาท

11,391.04

13,772.42

การประเมิ น มู ลค า ยุ ติธ รรมของหุน กู ส กุล เงิ น บาทอ า งอิ ง จากราคาซื้ อ ขายในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี้ ไ ทย
(Thai Bond Market Association) ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2
การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาอางอิงจากราคาซื้อขายที่สังเกตไดจากตลาดรองของ
ตราสารหนี้ตางประเทศ ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคลอง และจัดเปนมูลคายุติธรรมในระดับที่ 2

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตอไปนี้มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้บริษัทใหญ
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาว
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

หนี้สินทางการเงิน
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
 คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกูยืมระยะยาว
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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36.

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ในระหว า งป 2562 กลุ ม บริ ษั ท ได ไ ถ ถ อนหุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยทุ น ที่ เ ป น สกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก า
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
กอนการ
ไถถอน

(ไถถอน/
ซื้อคืน)

หลังการ
ไถถอน

หนวย : ลานบาท
กอนการ
ไถถอน

(ไถถอน/
ซื้อคืน)

หลังการ
ไถถอน

4,679.78

(4,679.78)1

-

11,808.63

(11,808.63)1

-

16,761.35 (15,725.31)2

1,036.04

33,249.76

1,036.04

ปตท.สผ.
มูลคาที่ออกและเสนอขาย

145.31

(145.31)

-

มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

144.66

(144.66)1

-

มูลคาที่ออกและเสนอขาย

354.69

(354.69)

-

มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

354.16

(354.16)1

-

มูลคาที่ออกและเสนอขาย

500.00

(469.15)

30.85

มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

499.29

(468.43)2

30.86

1,000.00

(969.15)

30.85

998.11

(967.25)

30.86

ปตท.สผ.ศง.

ปตท.สผ.ศง.

รวม
มูลคาที่ออกและเสนอขาย
มูลคาสุทธิจากตนทุนทางการเงิน

(32,213.72)

1

การไถถอนหุนกูดังกลาว เปนการใชสิทธิในการไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนทั้งจํานวนครั้งแรกตามขอกําหนด
ในหนังสือชี้ชวน ดวยมูลคาที่ตราไว ณ วันเสนอขาย (Par value)

2

ปตท.สผ.ศง. ไดซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดของหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุนดังกลาว
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37. สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จัดประเภทไดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

รวมสินทรัพยทางการเงิน

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2561
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

213.70
12.34
44.88

83.68
-

2,822.90
534.84
380.43
106.71
86.06
71.49

0.52
-

200.00
-

70.55
41.86
-

25.00
-

3,180.10
637.13
558.64
73.24
95.50
89.04

11.01
-

820.53
-

270.92

83.68

4,002.43

0.52

200.00

112.41

25.00

4,633.65

11.01

820.53

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2562
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูและเงินกูย ืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธ.ค. 2562
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน

31 ธ.ค. 2561
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

15.21
-

-

119.50
18.28
769.42
66.03
3,423.42
59.38

3.88
-

6.81
-

120.23
407.01
612.70
465.97
18.99
1,538.75
0.13

15.21

-

4,456.03

3.88

6.81

3,163.78

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2562
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2561
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

6,444.00
372.16
1,353.50

2,523.21
-

85,121.64
16,127.47
11,471.38
3,218.05
2,594.92
2,155.71

15.81
-

6,030.80
-

2,289.34
1,358.25
-

811.31
-

103,193.56
20,674.75
18,127.65
2,376.55
3,098.81
2,889.17

357.17
-

26,626.06
-

8,169.66

2,523.21

120,689.17

15.81

6,030.80

3,647.59

811.31

150,360.49

357.17

26,626.06
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
สิ่งตอบแทนที่จะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูและเงินกูย ืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธ.ค. 2562
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน

31 ธ.ค. 2561
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

458.76
-

-

3,603.54
551.26
23,201.11
1,991.13
103,229.82
1,790.52

125.79
-

220.95
-

3,901.58
13,207.55
19,892.09
15,120.70
616.17
49,932.25
4.11

458.76

-

134,367.38

125.79

220.95

102,674.45

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2561
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

0.21
0.25
-

64.10
-

715.77
353.32
73.95
362.00
325.53
6,410.31
4.98

-

200.00
-

70.54
2.74
-

25.00
-

462.09
399.09
435.61
1,175.45
71.29
5,418.53
4.62

10.45
-

462.70
-

0.46

64.10

8,245.86

-

200.00

73.28

25.00

7,966.68

10.45

462.70

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

รวมสินทรัพยทางการเงิน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2562
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้
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หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
สิ่งตอบแทนทีจ่ ะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธ.ค. 2562
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

12.03
-

-

12.03

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน

31 ธ.ค. 2561
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

-

24.62
0.30
288.88
3.10
378.52

2.81
-

6.81
-

31.64
407.01
293.21
465.97
5.73
351.99

-

695.42

2.81

6.81

1,555.55

-

-

-

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
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145
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม
ผานงบกําไร
ขาดทุน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2561
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

สินทรัพย
ทาง
การเงิน
เผื่อขาย

สินทรัพย
ทางการเงิน
ที่ถือไว
จนครบกําหนด

6.34
7.63
-

1,932.75
-

21,583.27
10,653.92
2,229.70
10,915.76
9,815.85
193,296.37
150.07

-

6,030.80
-

2,289.08
88.75
-

811.31
-

14,994.85
12,950.47
14,135.53
38,143.18
2,313.30
175,830.35
149.86

339.10
-

15,014.54
-

13.97

1,932.75

248,644.94

-

6,030.80

2,377.83

811.31

258,517.54

339.10

15,014.54

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้บริษัทใหญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน

อนุพันธ
เพื่อการ
ปองกัน
ความเสี่ยง

31 ธ.ค. 2562
เงินให
สินเชื่อ
และ
ลูกหนี้

149

150
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน

31 ธ.ค. 2562
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้จากการรวมทุน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจายและดอกเบี้ยคางจาย
สิ่งตอบแทนทีจ่ ะจายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หุนกูแ ละเงินกูยมื ระยะยาว
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

91.08
-

220.95
-

1,026.66
13,207.55
9,514.72
15,120.70
185.92
11,422.08

-

20,969.92

91.08

220.95

50,477.63

-

-

-

-

-

362.65
362.65

-

วัดมูลคาดวย
วิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย

742.39
9.00
8,711.15
93.36
11,414.02

-

-

วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผาน
งบกําไรขาดทุน

31 ธ.ค. 2561
อนุพันธ
เพื่อการปองกัน
ความเสี่ยง

-

-

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
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38.

ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีทุน จดทะเบีย นเปน หุน สามัญ จํา นวน 3,969.98 ลา นหุน มูล คา หุน ละ 1 บาท
รวมเปนเงิน 3,969.98 ลานบาท รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว มีดังตอไปนี้
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,969.98
หนวย : ลานหุน

จํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกและชําระเต็มมูลคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

39.

3,969.98

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลวระหวางป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,969.98

สํารองตามกฎหมาย
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2562
2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป

15.05
-

15.05
-

397.00
-

397.00
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

15.05

15.05

397.00

397.00

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจัดสรรได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
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40.

คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญของกลุมบริษัทซึ่งไดรวมคาใชจายตามสัดสวนการรวมทุนในแตละโครงการสําหรับป
มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
2562
2561

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาตัดจําหนายหลุมสํารวจและโครงการ
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง

281.55
152.24
76.76
50.57
120.51

งบการเงินรวม
2562
2561

195.32
143.90
0.67
29.28
128.01

8,756.21
4,724.80
2,368.68
1,569.38
3,740.07

6,311.70
4,960.36
21.47
945.52
4,134.15

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
271.30
146.76
69.97
67.80
0.25
50.92
53.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
8,425.81
4,742.62
2,171.57
2,189.64
7.70
1,580.17
1,719.00

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาใชจายงานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาขนสง
41.

หนวย : ลานบาท

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้

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

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
1,569.06
1,119.61

งบการเงินรวม
2562
2561
48,802.54
36,206.29

(53.61)

(57.70)

(1,662.97)

(1,876.71)

(23.59)

-

(716.29)

-

3.07
1,494.93

4.75
1,066.66

94.44
46,517.72

154.78
34,484.36

3,969.98
0.38

3,969.98
0.27

3,969.98
11.72

3,969.98
8.69

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

149
หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,135.72
811.52

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
35,275.10
26,275.64

(13.63)

(17.40)

(422.13)

(564.10)

(0.65)

-

(20.99)

-

2.94
1,124.38

3.10
797.22

90.91
34,922.89

100.76
25,812.30

3,969.98
0.28

3,969.98
0.20

3,969.98
8.80

3,969.98
6.50

กลุมบริษัทไมมีการออกหุน สามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปที่ นําเสนองบการเงิ น ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกํ า ไร
ตอหุนปรับลด

153

150

154

42.

ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

ประเทศไทย
รายได – บริษัทอื่น
– บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น – บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา
รวมคาใช จาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได – โครงการ
– กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

275.73
4,280.74
19.57
0.82
4,576.86
486.49

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
721.58
636.66
3.91
2.38
1,364.53
536.00

อื่น ๆ

1.61
43.09
527.57
1,511.06

74.99
29.20
39.68
18.76
423.09

2.80
12.75
0.09

1.47
3.70
4.74
0.12

0.07
23.79
29.94

14.26
7.29
13.47

1.64
1.02

6.22
30.78

91.93
2.25

(97.58)
(3.61)

76.46
51.64
133.55
546.33
2,008.21

(39.64)
104.71

(31.26)
37.27

1.08
-

0.28
-

0.02
0.72

0.04
1.21

0.15

0.63

(0.58)
-

(18.20)

(70.06)
126.49

2,634.89
1,941.97

1,127.73
236.80

2.16
18.88
(14.56)

10.66
(10.24)

67.53
11.24

47.22
5.80

9.11
2.44

58.95
379.01

(14.51)
89.99
32.86

(454.01)
23.23

(706.09)

(104.73)

-

0.09

2.97

(21.29)

(1.43)

(87.36)

(4.94)

1,235.88

132.07

(14.56)

(10.15)

14.21

(15.49)

1.01

291.65

27.92

(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

122.74
0.11
122.85
10.90

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
1,178.62
(320.61)
4,984.19
(110.06)
41.14
(0.11)
15.55
(430.78)
6,219.50
(334.62)
750.68
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รายการ

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปโตรเลียม
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ขั้นกลาง
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
อื่น ๆ
ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
0.41
52.95
11.55
116.40
66.79
320.61
4.25
0.73
0.07
0.07
0.01
11.98
0.22
4.32
0.42
78.77
53.02
11.55
437.96
0.35
12.99
10.95
6.30
21.32

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

151
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ประเทศไทย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

6,194.18
-

5,689.28
-

ออสเตรเลีย

324.44
4.97

อเมริกา

331.12
-

แอฟริกา

2,812.62
-

อื่นๆ
983.95
79.89

ปโตรเลียม
ขั้นกลาง
ตะวันออกกลาง
60.13
-

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
668.73
-

อื่นๆ

33.02
368.14

17,097.47
453.00
22,201.50

4,407.02

1,315.80

3.71

5.23

74.19

425.91

9.90

136.49

35.62

หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

4,651.03

สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

6,413.87
3,946.46
10,360.33

930.29

3,037.04

19.56

10.49

132.29

804.87

48.95

2.44

29.38

5,015.31

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

155

156

152

รายได - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของ
รายไดอื่น - บริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได
คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
- ตัดจําหนายหลุมแหงและโครงการ
- งานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคา
รวมคาใช จาย
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพยทั่วไป
คาใชจายในการบริหารทั่วไป
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น – สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธทางการเงิน
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได – โครงการ
- กลุมบริษัท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ประเทศไทย

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น

8,562.87
132,856.46
605.13
25.56
142,050.02
15,065.24

22,186.01
19,790.50
120.86
73.13
42,170.50
16,571.53

(0.02)
49.60
1,336.57
16,374.66
46,901.78

2,313.83
900.23
1,226.96
570.07
13,066.00

85.74
396.85
2.99

45.94
114.34
147.89
3.62

2.27
728.52
930.91

438.81
222.04
407.13

49.45
30.82

192.89
955.50

2,850.59
69.81

(3,024.51)
(111.56)

2,359.75
1,590.99
4,127.25
16,944.73
62,257.00

(1,216.95)
3,254.80

(955.13)
1,153.56

33.51
-

8.62
(0.01)

0.62
22.51

1.15
36.56

0.06
4.43

(0.03)
19.58

(17.95)
-

(566.54)

(2,146.10)
3,924.89

81,765.68
60,284.34

34,847.05
7,323.45

66.05
585.14
(452.64)

331.05
(318.41)

2,089.87
357.61

(0.01)
1,436.81
166.13

275.33
73.96

1,830.27
11,781.42

(446.46)
2,792.49
1,015.17

(21,909.79)

(3,240.89)

-

2.67

92.46

(643.63)

(43.23)

(2,711.47)

(153.90)

38,374.55

4,082.56

(452.64)

(315.74)

450.07

(477.50)

30.73

9,069.95

861.27

อื่นๆ
3,804.18
3.48
3,807.66
336.50

การปรับปรุง
ธุรกิจของ
บัญชีระหวางกัน กลุมบริษัท
- 36,329.66
(9,963.64) 154,723.07
(3,411.47)
1,271.74
(3.47)
481.67
(13,378.58) 192,806.14
(10,398.29) 23,174.70

(380.42)
(14,100.90) 111,852.79
722.32 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

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

รายการ

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปโตรเลียม
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ขั้นกลาง
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
อื่นๆ
ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
12.27
- 1,600.74
349.29
3,618.48
2,076.11
9,963.64
130.10
0.09
22.85
2.11
2.40
0.37
371.37
6.72
132.50
12.64
2,447.48 1,602.94
349.29
13,611.69
10.65
405.04
331.13
190.57
662.33

หนวย : ลานบาท

153
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ประเทศไทย

186,779.22
-

เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
171,554.53
-

ออสเตรเลีย

9,783.19
149.90

อเมริกา

9,984.71
-

แอฟริกา

84,811.69
-

อื่นๆ
29,669.96
2,408.86

ปโตรเลียม
ขั้นกลาง
ตะวันออกกลาง
1,813.20
-

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต
20,164.91
-

อื่นๆ

995.59
11,100.89

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท
515,557.00
13,659.65

สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน

140,247.36

สินทรัพยรวม

669,464.01

หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน

132,889.12

39,676.75

112.01

157.60

2,237.25

12,842.77

298.64

4,115.60

1,074.16

หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

193,403.90
119,001.39
312,405.29

28,871.66

93,748.08

606.98

321.12

4,105.72

24,324.07

1,476.78

75.62

911.45

154,441.48

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

157

158
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

ประเทศไทย

303.65
3,745.36
20.77
0.69
4,070.47
435.98

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

อื่นๆ

357.68
596.39
1.89
0.37
956.33
392.63

143.80
0.76
0.23
144.79
70.17

-

55.93
55.93
13.76

107.56
288.81
0.77
0.12
397.26
20.43

109.16
0.06
109.22
7.61

0.60
1.60
34.99
469.66
1,371.23
7.00
103.60
2,424.66
1,645.81

(0.08)
9.01
38.32
339.72
3.36
37.63
820.59
135.74

1.34
22.00
62.82
0.77
80.80
3.34
(0.10)
241.14
(96.35)

0.15
21.20
4.27
0.01
1.17
26.80
(26.80)

11.86
7.08
25.98
(0.25)
0.54
58.97
(3.04)

4.33
30.62
0.26
3.02
58.66
338.60

80.44
2.31
(0.72)
(7.83)
81.81
27.41

(572.77)

(76.96)

(54.90)

-

2.85

(108.38)

(3.83)

1,073.04

58.78

(151.25)

(26.80)

(0.19)

230.22

23.58

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

(288.81)
(95.07)
(0.06)
(383.94)
(295.50)
(85.25)
(2.34)
(23.03)
(38.45)
(444.57)
60.63

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

768.89
4,541.48
38.28
1.41
5,350.06
645.08

0.67
45.01
106.18
469.66
1,830.35
11.59
57.77
109.68
(7.93)
3,268.06
2,082.00
(18.16)
(184.05)
1,879.79
12.50
81.94
(128.89)
(7.04)
13.97
1,852.27
(813.99)
81.33
1,119.61

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

154

155

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

ประเทศไทย

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

7,011.03
-

2,529.36
-

391.64
7.14

319.47
-

2,597.20
-

706.06
-

34.82
230.07

13,589.58
237.21
5,657.33
19,484.12

4,500.68

332.93

38.18

4.09

42.34

118.44

29.42

2,154.77

274.07

14.03

27.01

49.67

0.68

13.32

5,066.08
2,412.64
7,478.72
2,533.55

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

159

160
หนวย : ลานบาท

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

งบการเงินรวม – สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเทศไทย

9,814.29
121,250.42
676.95
22.29
131,763.95
14,107.19

สํารวจและผลิตปโตรเลียม
เอเชียตะวันออก
ออสเตรเลีย
เฉียงใตอื่น

อเมริกา

แอฟริกา

11,552.96
19,286.71
59.65
11.98
30,911.30
12,690.18

4,619.92
24.79
7.41
4,652.12
2,259.15

0.10
0.10
-

1,803.20
0.04
1,803.24
443.94

19.16
50.14
1,130.02
15,204.94
44,409.76
249.00
3,360.58
78,530.79
53,233.16

(2.73)
292.07
1,236.73
10,971.34
111.69
1,216.83
26,516.11
4,395.19

43.45
714.38
2,015.59
24.84
2,637.60
107.21
(3.24)
7,798.98
(3,146.86)

5.04
702.49
138.54
0.35
35.52
881.94
(881.84)

(18,532.58)

(2,483.43)

(1,792.70)

34,700.58

1,911.76

(4,939.56)

ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต

อื่นๆ

3,481.65
9,337.87
24.85
4.04
12,848.41
659.57

3,528.96
2.07
3,531.03
247.66

371.44
228.37
837.13
(7.88)
17.58
1,890.58
(87.34)

140.14
989.57
8.25
96.08
1,893.61
10,954.80

2,599.64
74.83
(22.87)
0.01
(253.01)
2,646.26
884.77

-

89.48

(3,532.25)

(123.59)

(881.84)

2.14

7,422.55

761.18

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

- 24,848.90
(9,337.87) 146,960.25
(3,071.66)
1,243.58
(2.07)
45.82
(12,411.60) 173,098.55
(9,552.26) 20,855.43
21.47
1,459.59
(2,753.28)
3,434.54
- 15,204.94
(76.29) 59,222.28
398.55
(751.37)
1,886.23
(1,241.83)
3,556.46
(256.25)
(14,375.03) 105,783.24
1,963.43 67,315.31
(586.73)
(5,970.02)
60,758.56
403.53
2,645.53
(4,150.66)
(225.68)
539.30
59,970.58
(26,375.07)
2,610.78
36,206.29
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รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยจําแนกตามสวนงาน
เงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สิน
หนี้สินจําแนกตามสวนงาน
หนี้สินที่ยังไมไดปนสวน
หนี้สินรวม
รายจายฝายทุน

ประเทศไทย

งบการเงินรวม – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
เอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย
อเมริกา
แอฟริกา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น
เฉียงใต

หนวย : ลานบาท
อื่นๆ

การปรับปรุง
บัญชีระหวางกัน

ธุรกิจของ
กลุมบริษัท

227,506.86
-

82,077.26
-

12,708.72
231.54

10,366.86
-

84,278.68
-

22,911.44
-

1,129.75
7,465.84

440,979.57
7,697.38
183,579.52
632,256.47

146,046.31

10,803.65

1,238.76

132.70

1,373.98

3,843.33

954.78

70,416.42

8,851.08

452.98

872.40

1,604.19

22.05

430.00

164,393.51
78,289.76
242,683.27
82,649.12
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กลุมบริษัทแบงออกเปนสวนงานตางๆ ไดดังนี้
 สวนงานสํารวจและผลิตปโ ตรเลี ยม กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสํา รวจและผลิ ตปโ ตรเลี ยมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเปนผูดําเนินการและรวมลงทุนกับบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนํา โครงการในประเทศ
สวนใหญตั้งอยูในบริเวณอาวไทย โครงการในตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย
อเมริกา แอฟริกา และอื่นๆ
 สวนงานทอขนสงกาซในตางประเทศ กลุมบริษัทไดรวมทุนกับผูรวมทุน เพื่อดําเนินธุรกิจทอขนสงกาซธรรมชาติ
เพื่อสงกาซธรรมชาติจากโครงการที่กลุมบริษัทรวมลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียม ไดแก โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน และโครงการซอติกา
 ส ว นงานป โ ตรเลี ย มขั้ น กลาง กลุ ม บริ ษั ท ได ร ว มทุ น กั บ ผู ร ว มทุ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การแยกก า ซธรรมชาติ
(Gas Processing) เปนปโตรเลียมอื่นๆ
 การดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัท สวนใหญประกอบดวย สวนงานการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธ และสวนงานอื่นๆ ซึ่งไมมีสวนงานใดเปนสวนงานที่ตองรายงานแยกตางหาก
43.

การบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่สําคัญดานตางๆ จากการดําเนินธุรกิจและกิจการของกลุมบริษัท ดังตอไปนี้
ความเสี่ยงดานภาวะตลาด
ความเสี่ ย งด า นภาวะตลาดสามารถเกิ ด ขึ้ น ได จ ากการเปลี่ ย นแปลงของราคาผลิ ต ภั ณ ฑ อั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต รา
แลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบในดานบวกหรือลบตอรายได กระแสเงินสด สินทรัพย และหนี้สินของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาผลิตภัณฑ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน


ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมบริษัทอางอิงจากราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลาย
ปจจัยที่ไมอาจควบคุมได อาทิ อุปสงคและอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ นโยบายการกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันของประเทศในกลุมโอเปค ปริมาณน้ํามันสํารองในแตละประเทศ
รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแตละฤดูกาล
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ราคาน้ํ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทของ
กลุมบริษัททันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันอางอิง แตสวนใหญจะมีโครงสรางสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการ
ลดความผันผวนจากราคาน้ํามัน (Natural Hedge) อยู ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเปนระยะ
เชน ทุก 6 เดือนหรือ 12 เดือน เปนตน ตามที่ไดกําหนดไวในสูตรราคาของสัญญาซื้อขายในแตละโครงการ ซึ่งจะทํา
ใหกาซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
ในป 2562 ราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบดูไบปรับตัวลดลงจากปกอน โดยราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต
ตนปและแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 74 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรลในชวงเดือนเมษายน ซึ่งมีปจจัยบวก
มาจากเหตุการณความไมสงบจากปจจัยดานภูมิศาสตรการเมืองในตะวันออกกลาง ทําใหการสงออกน้ํามันเขาสู

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

159
ตลาดโลกลดลง อยางไรก็ตาม จากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกากับ
จีนที่ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงกันได ทําใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลงและทรงตัวอยูในระดับประมาณ 60
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรลในชวงครึ่งปหลัง ทั้งนี้ กลุมโอเปคและกลุมนอกโอเปคยังคงมีความพยายามที่จะ
พยุงระดับราคาน้ํามันดิบโดยการลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบอยางตอเนื่อง ซึ่งในการประชุมเดือนธันวาคม 2562
สามารถบรรลุขอตกลงในการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบลงอีก 5 แสนบารเรลตอวัน จากระดับ 1.2 ลานบารเรล
ตอ วัน สงผลให กํา ลังการผลิต รวมคาดว า จะลดลงทั้ ง สิ้ น 1.7 ล า นบาร เรลต อ วั น และการลดปริมาณการผลิ ต
น้ํามันดิบจะขยายออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งป 2562 อยูที่ 63.5 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอบารเรล
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานราคา โดยจัดใหมีการวิเคราะหผลกระทบตอรายไดและกําไร
ของกลุมบริษัทที่ระดับราคาน้ํามันตางๆ เปนประจําทุกป เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามัน
โดยแผนดังกลาวจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปน
แนวทางใหกลุมบริษัทดําเนินการตอไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทไดทําสัญญาอนุพันธประกันความเสี่ยงราคาผลิตภัณ ฑสําหรับป 2563
ไปแลวรวมจํานวนทั้งสิ้น 15.79 ลานบารเรล


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตางๆ โดยหนี้สินบางสวนของกลุมบริษัทเปนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ซึ่งทําใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่จะตองจายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมสู ง ขึ้ น
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่และอัตราดอกเบี้ ยลอยตั ว ใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับ ลักษณะการดํา เนินธุรกิจของกลุมบริษัท รวมถึง
การใช เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่อ บริ ห ารความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย เชน สั ญ ญาแลกเปลี่ ยนอั ต ราดอกเบี้ ย
(Interest Rate Swap) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกลุมบริษัทจะคํานึงถึงตนทุน
สภาวะตลาดในแตละชวงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ยอยู รอยละ 18 ของเงินกูทั้ง หมด (ในป 2561 มีเงิ น กู อั ตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้ ง จํ า นวนหลั ง การทํ า สั ญ ญา
แลกเปลี่ ยนอั ต ราดอกเบี้ย) โดยมีอัต ราดอกเบี้ ยถัว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั กของเงิน กู ทั้ ง หมดอยู ที่รอ ยละ 4.41 ตอ ป
(ในป 2561 อยูที่รอยละ 5.32 ตอป)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับ
เงิ น กู ป รั บ ขึ้ น ร อ ยละ 1 ต อ ป กํ า ไรก อ นภาษี เ งิ น ได ข องกลุ ม บริ ษั ท สํ า หรั บ ป 2563 จะลดลงประมาณ 6.10
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ในป 2562 ไมมีผลกระทบตอกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทสําหรับป 2562
เนื่องจากเงินกูทั้งหมดเปนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ทั้งนี้ การคํานวณ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีขอสมมติวาจํานวนเงินกู สัดสวนเงินกูและอัตราดอกเบี้ย
ทั้งหมดไมมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอกําไรกอนภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทจากการวิเคราะหขางตนไมไดคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของภาวะเศรษฐกิจที่
อาจสงผลตอการปรับตัวขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิจสวนใหญของกลุมบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศนั้นมีรายไดและรายจายหลักเปนสกุลเงินดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า และกลุ ม บริ ษั ท ได กํ า หนดสกุ ล เงิ น ดอลลาร ส หรั ฐ อเมริ ก าเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน
(Functional Currency) ของกลุ มบริ ษัทโดยพิ จารณาจากรายได ที่ ได รับและตน ทุน ที่ ใ ชในการดํา เนิ น กิจการ
เปนหลัก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อมีธุรกรรมตางๆ เปนสกุลเงินอื่นที่มิใชสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน
กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินอื่น
ที่ มิใ ชสกุลเงินที่ใช ในการดํา เนินงาน ดวยการจั ดโครงสรางและลั กษณะของรายการในสิ นทรั พย หนี้สิน และ
สวนของผูถือหุนใหสมดุลกัน นอกจากนี้กลุมบริษัทไดพิจารณานําเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณาถึงตนทุน ผลลัพธและ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนตัวเงินที่อยูในรูปของสกุลเงินอื่น
ที่มิใชสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานทําใหผลกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมีความผันผวน หากกําหนดให
อั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 และอั ตราแลกเปลี่ ยน ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 เปลี่ ยนแปลงไป
รอยละ 10 จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรกอนภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ดังนี้


หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

สกุลเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
กําไรกอนภาษีเงินไดลดลง
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
กําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.แข็งคาขึ้นรอยละ 10)
กําไรกอนภาษีเงินไดลดลง
(เมื่อคาเงินดอลลาร สรอ.ออนคาลงรอยละ 10)

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอสถานะของสินทรัพยและหนี้สินจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

(19)
19

8
(8)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่
ในด า นการให สิ น เชื่ อ กลุ ม บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู ค า ที่ มี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี
โดยผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญนั้นจะขายใหกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท
นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงดานการใหสินเชื่ออยางถี่ถวนและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
กลุมบริษัทมีเงินฝากอยูกับธนาคารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหลานี้อยางสม่ําเสมอ โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ ไมวาจะเปน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการดํ าเนิ นงานและการควบคุมความเสี่ ยงตางๆ ของธนาคาร เชน อัตราสว นเงิน กูตอ เงิ น ฝาก อัตราสว นหนี้ สิน
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินกู เพื่อใชในการพิจารณากําหนดวงเงินฝากสําหรับแตละธนาคารเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยง
ในการฝากเงินกับธนาคารตางๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทไดมีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งมากเกินไป (Concentration Risk) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา
กลุมบริษัทไดมีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเปนคูสัญญาในการเขาทําอนุพันธ
ทางการเงิน โดยมีปจจัยในการประเมินตางๆ เชนเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่
กลุมบริษัทมีเงินฝากขางตน และมีการกําหนดวงเงินในการเขาทําอนุพันธทางการเงินกับคูสัญญาแตละราย โดยธนาคาร
ที่เปนคูสัญญาในปจจุบันทั้งหมดไดรับการจัดอันดับความนา เชื่อ ถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น นอกจากนี้
กลุมบริษัทไดมีการคํานวณยอดคงคางของอนุพันธทางการเงินที่ทางกลุมบริษัทไดทํากับแตละธนาคารตามระยะเวลา
และประเภทของธุรกรรมนั้นๆ เพื่อสะทอนความเสี่ยงที่แทจริง (Risk-adjusted Exposure) และไดพิจารณากระจายการ
เขาทําธุรกรรมกับแตละคูสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมากเกินไป (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 ซึ่ ง ผลกระทบสู ง สุ ด ที่ จ ะมี ต อ
กลุมบริษัทจากความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
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ความเสี่ยงดานสภาพคลองเปนความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจได ทั้งนี้ ขอมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธทางการเงิน
ที่กลุมบริษัทเขาทําสัญญา มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

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

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป เกิน 3 ป แตไมเกิน 5 ป
119.50
749.65
66.03
5.79
1.31
51.86
-

เกิน 5 ป

รวม
-

119.50
749.65
66.03
7.10
51.86

17.31

35.65

600.00
35.69

-

600.00
88.65

114.55
31.30
29.55
1,494.63
1,483.45

1,197.45
169.34
535.70
550.80
-

149.41
35.36
36.49
-

1,518.06
1,514.45
428.53
460.09
-

2,715.51
1,947.75
1,030.89
1,076.93
1,494.63
1,483.45

ตารางขอมูลขางตนมีขอสมมติที่สําคัญ คือ ดอกเบี้ยจายทั้งหมดคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู (Nominal Interest Rate) และไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตนของหนี้สิน ยกเวนการชําระหนี้เมื่อครบกําหนด
- หนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อัตรา
30.154 บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
* ดอกเบี้ยจายหมายถึงดอกเบี้ยจายที่ถึงกําหนดชําระภายในป
** กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายจากการเขาทําสัญญาอนุพันธทางการเงินของกลุมบริษัทเปนกระแสเงินสดที่ไมไดมีการชําระแบบสุทธิ กลาวคือ กลุมบริษัทแยกรายการจายชําระเงิน และรับชําระเงินออกจากกัน
ตามสัญญาอนุพันธทางการเงินแตละประเภทที่กลุมบริษัทเขาทําสัญญา

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทําประมาณการเงินสด และการปรับปรุงขอมูลประมาณการ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ การจัดทําโครงการเงินกูและออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเปนชองทางในการเขาถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับกลุมบริษัท โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่ได
มีการตกลงไวลวงหนา
จํานวนเงินตนและจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชคงคางมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

วงเงินรวม
265.30
480.33

วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นแบบไมมีภาระผูกพัน

วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
265.30
480.33

วงเงินที่เปนสกุลเงินบาทเทียบเทาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางอั ตรา
ซื้อถัวเฉลี่ยและอัตราขายถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่อัตรา 30.154 บาท
ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงไดกับระดับ
ความนาเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศ (National
Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเทียบเคียง
ไดกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยบริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ในป 2562 และ 2561 จากสถาบันจัดอันดับ
เครดิตที่มีชื่อเสียง ดังตอไปนี้
2561

2562

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
Moody’s
Standard and Poor’s
Fitch Ratings
TRIS Rating (National Rating)

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงิน
ในประเทศ

สกุลเงิน
ตางประเทศ

สกุลเงิน
ในประเทศ

Baa1
BBB+
BBB+
-

Baa1
BBB+
AAA

Baa1
BBB+
-

Baa1
BBB+
AAA
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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44.

เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 5 บาท ทั้งนี้
บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2561 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.75 บาท เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2561 และจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2561 อีกในอัตราหุนละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
บริษัทไดประมาณเงินปนผลเสนอจายใหผูถือหุนประจําป 2562 ในอัตราหุนละ 6 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2562 ไปแลวในอัตราหุนละ 2.25 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คงเหลือ
จายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2562 อีกในอัตราหุนละ 3.75 บาท ซึ่งจะจายเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแลว

45.

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน – กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

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

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
72.44
20.22
81.49
41.00
7.86
18.08
161.79
79.30

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
2,184.42
656.25
2,456.70
1,330.37
236.64
586.55
4,877.76
2,573.17

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
5.14
7.23
5.28
1.71
1.22
11.64
8.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
154.95
234.50
158.98
55.75
36.64
350.57
290.25

 ภาระผูกพันตามสัญญาเงินใหกู
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาใหกูยืมเงินประเภทดอยสิทธิแกบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,250 ลานบาท อายุสัญญา 13 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดจายเงินกูใหกับ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ แลวรวมทั้งสิ้นจํานวน 19.24
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (580 ลานบาท)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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 ภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกู และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนและเงินกูยืมของบริษัทยอย
 บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น จากการค้ํ า ประกั น หุ น กู ไ ม มี ห ลั ก ประกั น และไม ด อ ยสิ ท ธิ ใ ห กั บ PTTEP Canada
International Finance Limited (PTTEP CIF) สําหรับหุนกูจํานวน 490 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และจํานวน
700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกับบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน
จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) สําหรับหุนกูจํานวน 15,000 ลานบาทและ 650 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนใหกับ ปตท.สผ.ศง. สําหรับหุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนจํานวน 30.85 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูยืมประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิใหกับ ปตท.สผ.ศง.
สําหรับเงินกูยืมจํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใหกับ ปตท.สผ.ศง. ในการแปลงภาระหนี้
สกุลเงินบาทเปนหนี้สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Cross Currency Swap) โดยมีวงเงินค้ําประกันจํานวน
360 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ตามเงื่อ นไขและขอ กําหนดของสัญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ ข องโครงการพื้น ที่พั ฒนาร ว มไทย-มาเลเซี ย –บี 17
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) และผูรวมทุนในฐานะผูขายไดตกลงที่จะสงมอบกาซธรรมชาติ
ในวันและปริมาณที่กําหนด โดยหากผูขายไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติในวันและปริมาณที่กําหนดได ผูซื้อมีสิทธิ
รับซื้อกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ขาดสง (Shortfall) ในราคารอยละ 75 ของราคาขาย ณ วันที่เกิดการขาดสงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562 ปตท.สผ.อ. มี ภ าระผู กพั น ที่ เกิดจากการขาดสง ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ นี้
ตามสวนของ ปตท.สผ.อ. ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาระหวางผูซื้อ (ปตท.) และผูขายเปนจํานวนเงินประมาณ
0.24 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (7.24 ลานบาท)
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปน
ตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายในติมอรตะวันตก แจงวาจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
จากเหตุการณน้ํามันดิบรั่วไหลจากแหลงมอนทาราในทะเลติมอรเมื่อป 2552 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
PTTEP AA ไดรับคําฟองอยางเปนทางการจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายที่ไดยื่นฟองรองคดีแบบกลุม
(Class action) ตอศาลออสเตรเลียกลางผานทางสํานักทะเบียนของเมืองซิดนีย เพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งคําฟองดังกลาวไมปรากฏวามีพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนขอเรียกรองแตอยางใด ซึ่ง PTTEP AA ไดมีการ
แตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินการตอสูคดีความในศาลแลว ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ทั้งนี้ บริษัทเห็นวาการฟองรองจากตัวแทนของกลุมผูเลี้ยงสาหรายเรื่องความเสียหายจากเหตุการณน้ํามันดิบ
รั่วไหลในแหลงมอนทารา ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนไดหรือสนับสนุนขอเรียกรองดังกลาว
 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
เพื่ อประเมิ นภาษี Transfer Tax (TT) และ Branch Profit Tax (BPT) จากธุ รกรรมซื้ อขายหุ นใน Natuna 2 B.V.
ระหวาง PTTEP Netherlands Holding Cooperatie U.A. รวมกับ Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ในฐานะผูซื้อ
และ HESS (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.A.R.L. ในฐานะผูขาย ที่ เกิ ดขึ้ นในป 2556
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โดยทาง ITO ประเมินภาษี TT และ BPT รวมทั้งเบี้ยปรับเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 119.80 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
คิดเปนสัดสวนของกลุมบริษัทจํานวน 59.90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2559 Natuna 2 B.V. ไดชําระเงินลวงหนาสําหรับภาษีที่ถูกประเมินพรอมดวยเบี้ยปรับ
ดังกลาวแลวทั้งจํานวน เพื่อปองกันเบี้ยปรับที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหวางการพิจารณาคดีพรอมยื่นหนังสือ
คั ดค านการประเมิ นภาษี ของ ITO ต อมาในป 2560 ITO ได ปฏิ เสธคํ าคั ดค านดั งกล าว Natuna 2 B.V. จึ งได
ดําเนินการยื่นฟองคดีเพื่อคัดคานคําสั่งและการประเมินภาษีของ ITO ตอศาลภาษี ประเทศอินโดนีเซีย
ตอมา ศาลภาษีไดตัดสินให Natuna 2 B.V. ชนะคดี ซึ่งสงผลให Natuna 2 B.V. ไดรับเงินดังกลาวคืนทั้งจํานวนใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2562 อยางไรก็ตาม ITO ไดใชสิทธิยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลภาษีตอศาลฎี กาประเทศ
อินโดนีเซีย โดย Natuna 2 B.V. ไดยื่นหนังสือโตแยงแลว ปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณา ซึ่งคดีจะถึงที่สุด
เมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)
เปนจํานวนเงิน 275.21 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (8,298.75 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
จํานวนเงิน 383.54 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (11,565.17 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม
46.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) ไดซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิ ที่มี
ลักษณะคลายทุน ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่คงเหลือทั้งจํานวน 30.85 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา



เมื่ อ วั นที่ 15 มกราคม 2563 PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF) ได ซื้อ คื น หุ นกู
ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกากอนกําหนด จํานวน 220 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
จากหุนกูจํานวน 700 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ภายหลังการซื้อคืน PTTEP CIF มีหุนกูคงเหลือ 480 ลานดอลลาร
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง PTTEP CIF จะใช สิ ท ธิ ไ ถ ถ อนหุ น กู ค งเหลื อ ทั้ ง จํ า นวนก อ นกํ า หนด ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามเงื่ อ นไข
ขอกําหนดและวิธีการที่กําหนดของหุนกู



เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.) ไดดําเนินการออกและเสนอขาย
หุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ อายุ 10 ป จํานวน 350 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 2.993 ตอป โดยมีบริษัทเปนผูค้ําประกัน



เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (ปตท.สผ.อีเอช) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของกลุ มบริ ษัท ได ทําการเพิ่ มทุนจดทะเบียน จํา นวน 726,795,600 บาท โดยการออกหุ น สามัญใหม จํ า นวน
7,267,956 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท



เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
กลุมบริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 726,795,600 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 72,679,560 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท



เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดทําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 24,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยการเพิ่มมูลคาตอหุนเปนมูลคาหุนละ 82,000
ดอลลารสหรัฐอเมริกา



คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
-----------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ก)

สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่ว นแบ่งของ
ประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
นอกจากนี้เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณสารองปิโตรเลียมของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอบทานและ
กากับดูแลที่ดี ปตท. สผ. ยังมีคณะกรรมการปริมาณสารองปิโตรเลียม (Reserves Committee) ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้


พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบต่อ ปริมาณสารองปิโตรเลียมประจาปี (Annual Reserves)

พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารองปิโตรเลียมอย่างมีนัยยะ (Major Changes of Reserves) และ
ปริมาณสารองปิโตรเลียมสาหรับโครงการใหม่ที่เข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project)


ตรวจสอบขั้นตอนการรวบรวมข้อมู ลปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้ มีความถูกต้ องก่อนการนาเสนออนุ มัติ และตรวจสอบ
กิจกรรมซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อปริมาณสารองปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินการตรวจประเมินประจาปีด้านปริมาณสารองปิโตรเลียม (Annual Reserves Audit Plan) และ
แต่ งตั้งผู้ ตรวจประเมิ นปริมาณส ารองปิ โตรเลียม (Reserves Auditor) และอนุมั ติ รายงานการตรวจประเมิ นประจาปี ด้านปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียม (Reserves Audit Report) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดาเนินงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ปริ ม าณส ารองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว รวมทุ ก โครงการของกลุ่ ม ปตท.สผ. 1 คิ ด เป็ น ปริ ม าณน้ ามั น ดิ บ และ
คอนเดนเสท2 310 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,097 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (830 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามั นดิบ) หรือรวมทั้งหมด
เป็น 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 และ
ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณร้อยละ 73
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. 1 ในปี 2562 คิดเป็น 151 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแบ่งเป็นน้ามันดิบ
และคอนเดนเสท2 41 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 690 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (110 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิต
ประมาณ 413,640 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 54,255 บาร์เรลเทียบเท่า น้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.1 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation
ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด ในบริษัท Partex Holding B.V.

1

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
2
ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
เอกสารแนบ 5 หน้า 1
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองนำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติที่พิสูจน์แล้ว (1)
น้ามันดิบและคอนเดนเสท(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจากการ
ลงทุนในการร่วมค้า(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รวม

99
19
5

57
5
0

156
24
5

1,824
108
57

1,225
51
13

3,049
159
70

398
36
14

233
14
2

631
50
16

14

1

15

368

3

371

72

1

73

6
(27)
116

(8)
(7)
48

(2)
(34)
164

249
(425)
2,181

(187)
1,105

249
(612)
3,286

47
(97)
470

(9)
(34)
207

38
(131)
677

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)

106
(11)

127
(41)

816
(475)

582
(212)

1,398
(687)

153
(107)

206
(43)

359
(150)

0

-

0

16

-

16

2

-

2

123

187

310

2,720

2,377

5,097

566

574

1,140

(1)

ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2)

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)

(3)

รวมสัดส่วนของปริมาณสารองจากโครงการร่วมทุนอพิโก

เอกสารแนบ 5 หน้า 2

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(ข)

รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและ
ยังไม่ได้พิสูจน์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
(ค)

2562

2561

31,152
4,366
35,518
(22,277)
13,241

26,731
4,715
31,446
(20,218)
11,228

รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึนเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม

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

2562
ในประเทศ

ต่างประเทศ

60
5
594
659

2,580
22
210
354
3,166

2561
รวม
2,640
22
215
948
3,825

ในประเทศ ต่างประเทศ
1,314
1
718
2,033

26
75
273
374

รวม
1,314
26
76
991
2,407

เอกสารแนบ 5 หน้า 3
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(ง)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สาหรับปี 2562 และ 2561 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อ การดาเนินงานและบ ารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบปิโตรเลียม
ในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่นๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสานักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2561
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

4,281
276
4,557

1,024
891
1,915

5,305
1,167
6,472

3,745
304
4,049

1,085
465
1,550

4,830
769
5,599

486
2
43
528

582
127
94
19

1,068
129
137
547

436
2
35
470

497
43
76
-

933
45
111
470

1,511
(59)
2,511
2,046
706

497
(37)
1,282
633
210

2,008
(96)
3,793
2,679
916

1,371
(14)
2,300
1,749
573

459
83
1,158
392
237

1,830
69
3,458
2,141
810

1,340

423

1,763

1,176

155

1,331

เอกสารแนบ 5 หน้า 4

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(จ)

รำยงำนมูลค่ำปัจจุบันตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้
ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น) คูณด้วยประมาณการปริมาณการผลิตใน
อนาคตของปริมาณสารองที่ พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒ นาและผลิต
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับปรุงส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงินสดสุทธิคานวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่า
ตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมูลค่าตามราคา
ตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการได้แก่ ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้
พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต รวมทั้งข้อควรคานึงอื่นๆ อีกมาก
ดังนั้นมูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจาก การเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน

เอกสารแนบ 5 หน้า 5
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
มูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

รายรับ

ในประเทศ
2562
2561
17,902
16,164

ต่ำงประเทศ
2562
2561
20,025
6,759

2562
37,927

2561
22,923

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(2,784)

(2,660)

(4,946)

(1,251)

(7,730)

(3,911)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(7,548)

(6,048)

(3,682)

(933)

(11,230)

(6,981)

ภาษีเงินได้

(2,174)

(2,288)

(3,186)

(945)

(5,360)

(3,233)

กระแสเงินสดสุทธิ

5,396

5,168

8,211

3,630

13,607

8,798

ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ
ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการ

(1,091)

(818)

(4,039)

(1,169)

(5,130)

(1,987)

4,305

4,350

4,172

2,461

8,477

6,811

37

-

-

-

37

-

4,342

4,350

4,172

2,461

8,514

6,811

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

ลงทุนในการร่วมค้า3
รวมมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

รวม

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
2562
2561
6,811
(4,652)

5,399
(3,767)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

960

1,145

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

2,197

3,216

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(112)

(564)

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่ สารวจเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงวิธีการผลิต

4,414

1,412

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

415

579

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม

3,714

1,225

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

(3,143)

(1,045)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สินปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี จากการลงทุนในการร่วมค้า3

(2,127)
8,477
37
8,514

(789)
6,811
-

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

รวมมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สินปี
3

6,811

การลงทุนในการร่วมค้าจากโครงการร่วมทุนอพิโก
เอกสารแนบ 5 หน้า 6

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

นำมันดิบ/คอนเดนเสท
รวม
865

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
1,205

129
9,315
10,309

286
1,491

หลุมนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
จำนวนหลุม
แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

1
1
16
2
1
19

เอกสารแนบ 5 หน้า 7
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
จำนวนหลุมนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ – สุทธิ ซึ่งขุดเจำะในปี 2562
พร้อมผลิต
แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8
อื่นๆ
1
9
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

หลุมแห้ง
8
1
9

342

12

43

1

385

13

เอกสารแนบ 5 หน้า 8
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2562 และ 2561 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2562

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่ น
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน

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
12,741,830
21,347,992
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

0.09

0.09

0.10

0.10

เอกสารแนบ 5 หน้า 9
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รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2561

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายอื่ น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,411,017,765
29,190,306

1,337,321,462
29,987,855

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

1,160,877,348
23,018,560

22,703,516
71,955,087
21,530,874
1,556,397,548

19,802,410
10,632,882
1,397,744,609

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

25,062,316
19,973,276
10,719,935
1,239,651,435

168,808,730
9,022,944
104,706,341
133,659,700
484,519,932

166,176,601
18,637,627
69,634,574
121,414,377
496,344,211

168,992,974
15,277,426
58,439,352
110,641,320
459,708,136

141,105,849
2,747,477
57,453,370
103,947,632
407,938,260

7,386,463
20,745,077
66,885,106
995,734,293
1,699,603
562,362,858
(294,011,392)
268,351,466

6,059,895
6,808,271
37,022,924
57,421,070
979,519,550
2,285,467
420,510,526
(105,156,779)
315,353,747

30,248,049
7,553,864
57,212,601
908,073,722
1,848,770
441,509,176
(328,480,261)
113,028,915

43,626,319
57,046,118
813,865,025
2,098,428
427,884,838
(5,009,755)
422,875,083

0.07

0.07

0.03

0.10
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

181

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)

2562

2561

350,651

305,522

61.18

67.40

6.92

6.42

47.24

46.66

4.31

4.33

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

เอกสารแนบ 5 หน้า 11

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

PTT Exploration and Production Public Company Limited
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 - 36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000
โทรสาร: 0 2537 4444
www.pttep.com

ปกรายงานฉบับนี้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 30% ใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูก
(FSC Paper) และใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยกังหันลม
ส�ำหรับเนื้อในใช้กระดาษที่มีน�้ำหนักเบา ผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากฐานน�้ำมันพืช (Soy Ink)

รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2562

www.facebook.com/pttepplc

สแกน QR Code
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

