
 

 

    

 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
Office of the Auditor General 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  ปตท. จํากดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. 

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)  ตามลาํดับ ซ่ึงประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  งบกาํไรขาดทุนรวม

และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ  

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

  สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  สาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินปฏิบติั

ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

 

 



 

 

 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
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  การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึ้นอยู่กบั

ดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนอ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ความเห็น 

        สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี       

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของ

เฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

 

 

(นางสิรินทร์   พนัธ์เกษม) 

 ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

 

(นางสาวสุนนัท ์ วงศเ์มฆ) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบการเงินท่ี 7 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 157,683,491,128 136,924,059,497 116,140,748,664
เงินลงทุนชัว่คราว 5 2,686,762,234 6,409,130,942 10,965,327,187
ลูกหน้ีการคา้ 6 277,590,157,759 243,302,768,200 171,363,389,790
ลูกหน้ีอ่ืน 7 33,408,288,440 35,518,711,526 32,607,433,541
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 8.1 64,872,611 96,963,625 5,006,179,535
สินคา้คงเหลือ 10 28,798,420,700 28,485,002,827 26,000,290,599
พสัดุคงเหลือ 11 15,373,990,913 13,759,453,958 13,154,729,808
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,537,674,673 7,649,853,611 5,892,890,334

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 523,143,658,458 472,145,944,186 381,130,989,458

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 13 12,599,437,150 12,972,329,762 11,680,416,176

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3, 12.5 246,077,891,770 235,824,954,838 229,186,804,347
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 2,200,487,645 2,015,962,592 1,749,852,705
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 9.3 4,113,667,765 -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 12,068,887 106,876,899 145,763,221
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 15 6,271,885,813 8,091,476,115 8,345,289,339
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 740,648,759,853 650,560,972,746 598,919,837,641
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 124,897,891,717 116,869,960,206 52,613,548,903
สินทรัพยเ์หมือง 18 35,219,196,833 35,232,829,214 33,179,840,150
ค่าความนิยม 19 51,851,230,849 46,501,137,197 28,432,570,328
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 14,380,538,092 14,501,162,925 19,318,398,602
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 21 4,690,553,961 5,688,535,719 7,346,227,917
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22 35,614,304,802 28,998,888,782 28,697,386,801

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,278,577,915,137 1,157,365,086,995 1,019,615,936,130

รวมสินทรัพย์ 1,801,721,573,595 1,629,511,031,181 1,400,746,925,588

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 14,336,398,239 17,838,765,801 15,520,544,127
เจา้หน้ีการคา้ 271,145,292,628 254,703,607,179 195,843,431,422
เจา้หน้ีอ่ืน 32,662,151,824 32,534,053,787 35,907,756,579
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 25 45,943,600,614 39,830,539,437 54,975,607,834
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,842,896,686 29,350,407,478 26,355,835,574
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 27 379,117,509 635,885,605 2,312,666,525
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24 9,098,323,274 5,997,304,893 4,599,110,120

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 406,407,780,774 380,890,564,180 335,514,952,181

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 617,568,562 638,934,980 671,712,624
เงินกูย้มืระยะยาว 25 422,563,231,772 397,513,614,087 337,321,934,491
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 66,891,140,591 60,020,894,095 42,936,685,814
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 6,234,514,712 5,821,286,587 5,499,998,524
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 27 39,494,733,902 33,126,533,149 22,628,852,001
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 8,098,457,278 7,270,500,508 6,567,504,468
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 28 28,235,938,946 14,332,621,408 6,981,535,136

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 572,135,585,763 518,724,384,814 422,608,223,058

รวมหนีสิ้น 978,543,366,537 899,614,948,994 758,123,175,239

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 1,056,666,504 1,075,397,000 1,034,861,938

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 630,373,765,260 572,851,045,126 502,640,394,558
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (9,415,146,275) (30,637,639,547) (9,633,144,102)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 682,646,659,430 603,920,176,520 554,673,486,335
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 140,531,547,628 125,975,905,667 87,950,264,014

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 823,178,207,058 729,896,082,187 642,623,750,349

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,801,721,573,595 1,629,511,031,181 1,400,746,925,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

          (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายสุรงค ์บูลกลุ)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 63,926,767,557 47,641,480,500
เงินลงทุนชัว่คราว 5 1,613,158,851 5,239,140,831
ลูกหน้ีการคา้ 6 240,640,978,101 228,369,994,840
ลูกหน้ีอ่ืน 7 20,270,430,530 20,988,783,109
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ัน 8.1 9,730,690,842 2,121,224,194
สินคา้คงเหลือ 10 19,405,613,343 18,091,026,442
พสัดุคงเหลือ 11 3,845,488,604 3,734,419,855
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,894,247,325 4,053,049,693

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 363,327,375,153 330,239,119,464

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 12,504,918,852 12,871,441,684

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.4 118,666,343,885 120,462,724,472

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.4 134,502,572,069 134,612,831,551

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12.4 24,169,267,327 22,739,274,827
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,106,140,216 1,106,117,996
ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 9.3 4,158,294,116 -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 8.2 74,249,009,198 74,284,940,618
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 3,745,133,652 5,046,690,955
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 239,521,852,589 228,705,170,547
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 14,069,086,619 14,656,073,704
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 944,466,012 1,591,255,653
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 21 5,634,007,285 6,780,111,748
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22 27,179,361,109 21,885,369,920

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 660,450,452,929 644,742,003,675

รวมสินทรัพย์ 1,023,777,828,082 974,981,123,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 23 -                         4,992,779,477
เจา้หน้ีการคา้ 238,305,966,242 235,471,152,565
เจา้หน้ีอ่ืน 21,558,253,960 20,343,923,675
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 25 28,373,369,274 29,227,238,162
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 9.5 2,270,467,897 1,552,126,783
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 5,483,062,272 4,251,487,609

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 295,991,119,645 295,838,708,271

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 629,608,235 651,714,143
เงินกูย้ืมระยะยาว 25 279,427,890,916 259,471,779,499
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 4,210,072,933 4,848,698,653
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 2,424,619,788 2,375,240,909
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 8,098,457,278 7,270,500,508
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 9,155,864,046 7,245,666,733

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 303,946,513,196 281,863,600,445

รวมหนีสิ้น 599,937,632,841 577,702,308,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 5



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29.2 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 1,056,666,504 1,075,397,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,867,941,447 330,987,598,930
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,284,213,349 4,584,444,552

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 423,840,195,241 397,278,814,423

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,023,777,828,082 974,981,123,139

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายสุรงค ์บูลกลุ)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 32 2,842,688,000,237 2,793,833,064,402 2,508,425,146,140 2,553,500,963,463
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 34 2,618,297,972,960 2,561,134,786,437 2,448,277,037,529 2,486,053,951,930

กาํไรข้ันต้น 224,390,027,277 232,698,277,965 60,148,108,611 67,447,011,533

รายไดอ่ื้น 33 13,834,843,831 17,178,957,043 47,767,453,722 43,069,889,381
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 304,371,833 7,434,063,776 4,258,288,055 10,647,543,359

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 238,529,242,941 257,311,298,784 112,173,850,388 121,164,444,273

ค่าใชจ่้ายในการขาย 34 10,300,117,153 9,836,174,202 8,983,147,086 8,608,202,057
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34 38,731,410,121 38,475,249,820 25,143,950,674 21,797,578,365
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.10 842,123,523 736,061,829 183,289,631 143,173,165
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 5,351,260,290 6,629,826,119 -                               -                                 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 35 27,122,006,656 26,392,710,685 -                               -                                 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 34 49,410,628 10,434,293,165 -                               -                                 

กาํไรจากการดําเนินงาน 156,132,914,570 164,806,982,964 77,863,462,997 90,615,490,686

่ ่ ํ ไ ิ ใ ิ ั ่

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.5 27,078,766,507 27,014,792,967 -                               -                                 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 183,211,681,077 191,821,775,931 77,863,462,997 90,615,490,686

ตน้ทุนทางการเงิน 36 20,394,347,909 19,746,849,664 13,011,114,837 12,402,014,028
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 162,817,333,168 172,074,926,267 64,852,348,160 78,213,476,658

ภาษีเงินได้ 20 47,692,136,129 46,516,384,313 864,107,551 3,516,449,476
กาํไรสําหรับปี 115,125,197,039 125,558,541,954 63,988,240,609 74,697,027,182

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 94,652,272,096 104,608,404,642 63,988,240,609 74,697,027,182
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,472,924,943 20,950,137,312 -                               -                                 

115,125,197,039 125,558,541,954 63,988,240,609 74,697,027,182

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 31 33.07 36.59 22.40                           26.15                             

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 31 33.07 36.58 22.40                           26.15                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

7



หน่วย : บาท

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสาํหรับปี 115,125,197,039 125,558,541,954 63,988,240,609 74,697,027,182
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (337,249,184) 1,340,441,012 (375,289,003) 1,449,930,785
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
      เงินลงทุนเผื่อขาย 75,085,536 (289,986,157) 75,057,800 (289,986,157)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 22,909,053,071 (6,833,305,847) -                             -                              
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1,920,133,961 (587,352,784) -                             -                              

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 24,567,023,384 (6,370,203,776) (300,231,203) 1,159,944,628
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 139,692,220,423 119,188,338,178 63,688,009,406 75,856,971,810

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 111,412,479,267 99,892,459,969 63,688,009,406 75,856,971,810
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,279,741,156 19,295,878,209 -                             -                              

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

139,692,220,423 119,188,338,178 63,688,009,406 75,856,971,810

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกําไร จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพือ่กองทุน เงนิลงทุน การแปลงค่า (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภยั ยังไม่ได้จดัสรร เผือ่ขาย งบการเงนิ ในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ที่ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 501,216,512,809 3,402,684,603 (9,456,058,755) 9,433,502,186 (10,499,765,224) (7,119,637,190) 555,763,111,498 87,950,264,014 643,713,375,512
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -                      -                      -                       -                     1,423,881,749 -                       (98,095,592) (2,415,411,320) -                            (2,513,506,912) (1,089,625,163) -                            (1,089,625,163)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 502,640,394,558 3,402,684,603 (9,554,154,347) 7,018,090,866 (10,499,765,224) (9,633,144,102) 554,673,486,335 87,950,264,014 642,623,750,349
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 -                      -                      -                       40,535,062 (40,535,062) -                       -                         -                        -                            -                         -                            -                            -                         
การเพิ่มหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            32,040,909,963 32,040,909,963
ตน้ทุนการไดม้าซึ่งหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        (423,936,298) (423,936,298) (423,936,298) (225,412,276) (649,348,574)
การเพิ่มหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            4,981,947,515 4,981,947,515
ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน -                      -                      -                       -                     (95,723,856) -                       -                         -                        -                            -                         (95,723,856) (50,897,581) (146,621,437)
เงินปันผลจ่าย -                      -                      -                       -                     (34,261,495,156) -                       -                         -                        -                            -                         (34,261,495,156) -                            (34,261,495,156)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            (8,232,165,797) (8,232,165,797)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        (15,864,614,474) (15,864,614,474) (15,864,614,474) (9,784,618,380) (25,649,232,854)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                       -                     104,608,404,642 1,051,487,392 (5,180,079,281) (587,352,784) -                            (4,715,944,673) 99,892,459,969 19,295,878,209 119,188,338,178
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 572,851,045,126 4,454,171,995 (14,734,233,628) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (30,637,639,547) 603,920,176,520 125,975,905,667 729,896,082,187

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 571,484,571,681 4,454,171,995 (14,481,846,384) 9,312,794,225 (26,788,315,996) (27,503,196,160) 605,688,146,462 125,975,905,667 731,664,052,129
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -                      -                      -                       -                     1,366,473,445 -                       (252,387,244) (2,882,056,143) -                            (3,134,443,387) (1,767,969,942) -                            (1,767,969,942)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 572,851,045,126 4,454,171,995 (14,734,233,628) 6,430,738,082 (26,788,315,996) (30,637,639,547) 603,920,176,520 125,975,905,667 729,896,082,187
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 -                      -                      -                       (18,730,496) 18,730,496 -                       -                         -                        -                            -                         -                            -                            -                         
ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน -                      -                      -                       -                     (190,495,106) -                       -                         -                        -                            -                         (190,495,106) (101,288,651) (291,783,757)
เงินปันผลจ่าย  40 -                      -                      -                       -                     (37,126,628,588) -                       -                         -                        -                            -                         (37,126,628,588) -                            (37,126,628,588)
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        -                            -                         -                            (8,994,484,703) (8,994,484,703)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                       -                     -                           -                       -                         -                        4,631,127,337 4,631,127,337 4,631,127,337 (4,628,325,841) 2,801,496
การจาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทัร่วม -                      -                      -                       -                     168,841,236 -                       -                         (168,841,236) -                            (168,841,236) -                            -                            -                         
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                       -                     94,652,272,096 (266,344,107) 15,106,417,317 1,920,133,961 -                            16,760,207,171 111,412,479,267 28,279,741,156 139,692,220,423
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 630,373,765,260 4,187,827,888 372,183,689 8,182,030,807 (22,157,188,659) (9,415,146,275) 682,646,659,430 140,531,547,628 823,178,207,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 9



หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผือ่ขาย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 -                         -                         -                         40,535,062 (40,535,062) -                               -                            
เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                         -                        (34,261,495,156) -                               (34,261,495,156)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                        74,697,027,182 1,159,944,628 75,856,971,810

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 330,987,598,930 4,584,444,552 397,278,814,423

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,075,397,000 330,987,598,930 4,584,444,552 397,278,814,423
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 -                         -                         -                         (18,730,496) 18,730,496 -                               -                            
เงินปันผลจ่าย 40 -                         -                         -                         -                        (37,126,628,588) -                               (37,126,628,588)
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                        63,988,240,609 (300,231,203) 63,688,009,406

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,056,666,504 357,867,941,447 4,284,213,349 423,840,195,241

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่
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หน่วย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 94,652,272,096 104,608,404,642 63,988,240,609 74,697,027,182

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 76,314,556,951 65,054,893,163 14,615,343,595 13,905,144,688
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (81,360,512) 10,385,781,857 (130,771,140) (48,511,308)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 261,884,387 148,249,612 (16,481,527) 55,533,141
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (399,341,112) -                          (1,749,903,330) -                            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27,078,766,507) (27,014,792,967) -                          -                            
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,472,924,943 20,950,137,312 -                          -                            
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 757,269,907 629,323,653 246,978,664 239,226,789
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,321,625,537 636,525,375 4,843,864,414 (2,406,831,059)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (8,308,794) 466,479,267 (8,909,531) (88,968,115)
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 2,227,119,087 2,945,387,459 -                          -                            
(โอนกลบั)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 29,910,156 205,798,371 (940,073) 181,795,000
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (10,258,276) 3,400,844 29,938 (8,639,427)
เงินปันผลรับ (405,988,444) (375,948,431) (33,786,174,601) (29,844,650,570)
ภาษีเงินได้ 47,692,136,129 46,516,384,313 864,107,551 3,516,449,476
ดอกเบ้ียรับ (2,547,831,044) (2,887,682,866) (4,193,134,485) (5,075,113,911)
ดอกเบ้ียจ่าย 18,295,295,890 18,552,206,306 12,335,239,792 11,772,984,972
อ่ืน ๆ 248,091,337 103,140,682 (75,944,231) 107,435,821

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 236,741,231,731 240,927,688,592 56,931,545,645 67,002,882,679

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (33,261,647,663) (72,531,367,341) (13,708,867,948) (71,844,326,963)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4,221,692,460 531,553,628 3,753,668,456 (1,221,042,208)
สินคา้คงเหลือ 1,474,380,736 (2,762,890,154) (1,315,943,553) 586,918,369
พสัดุคงเหลือ (1,219,555,045) (1,521,315,859) (265,827,664) (242,231,566)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,004,574,061 (560,374,000) 498,852,369 (925,542,568)
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 997,981,758 1,657,692,198 1,146,104,463 1,715,461,558
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,292,175,834) (659,637,397) (5,585,203,796) (1,288,705,522)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 4,169,800,875 56,004,766,248 934,811,630 74,273,410,849
เจา้หน้ีอ่ืน (821,060,832) (4,966,632,047) (1,013,465,479) (5,257,195,168)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,137,827,485 (2,671,388,975) 1,031,576,793 (1,825,589,127)
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 827,956,770 702,996,040 827,956,770 702,996,040
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (186,838,687) 48,308,590 -                          -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,355,157,203 1,587,106,012 1,633,118,614 1,946,218,853

(25,591,906,713) (25,141,183,057) (12,063,219,345) (3,379,627,453)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 211,149,325,018 215,786,505,535 44,868,326,300 63,623,255,226
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (45,822,479,912) (40,782,461,897) (2,276,377,369) (3,725,187,858)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 165,326,845,106 175,004,043,638 42,591,948,931 59,898,067,368

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (110,494,729,908) (114,763,067,055) (22,717,611,120) (20,256,848,524)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,406,510,937) (1,960,827,440) (234,799,411) (161,772,784)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,624,107,373) (112,759,944) -                          -                            
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว (25,252,498) (54,964,413) (25,252,498) (54,964,413)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (225,717,154)            (85,995,375,468)     (205,960,518)          (61,334,650,038)      
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (7,919,398,556)         -                          (2,113,202,560)       -                            
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,905,730,094)         (496,127,345)          (1,952,264,424)       (250,250,000)           
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (184,502,834)            (266,109,886)          -                          -                            
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนเผื่อขาย (20,010,525)              -                          (10,000,000)            -                            
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                             -                          (4,999,849,800)       (1,223,819,600)        
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (11,288,407)              (54,500,600)            (24,297,431,155)     (50,570,089,877)      
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 78,950,254 242,424,915 50,760,157 14,133,153
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 6,788,958,722 -                          6,554,988,293 -                            
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 44,391,416                4,823,819,000 -                          4,825,725,880
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 1,260,037,261 115,976,818 25,429,911,506 27,409,248,729
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 14,802,624 26,186,232 14,802,624 26,186,232
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 3,778,515,572 4,654,838,638 3,606,245,809 4,519,401,076
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,708,585,710 4,845,988,735 4,094,635,297 5,328,898,524
เงินปันผลรับ 15,779,348,003 10,911,912,732 33,785,823,882 26,000,025,304

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (95,363,658,724) (178,082,585,081) 16,980,796,082 (65,728,776,338)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 93,333,332 32,694,120,671 -                          -                            
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 186,666,640 -                          -                          -                            
เงินสดรับจากการออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน -                             4,718,810,526 -                          -                            
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้น 29,680,863,915 65,962,044,543 21,993,341,114 4,960,924,228
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 56,508,379,793 109,593,300,657 41,134,584,000 78,612,333,781
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (36,205,951,135) (64,636,409,525) (26,275,000,000)     (4,542,176,800)        
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (40,409,598,206) (57,508,453,711) (29,415,820,968) (30,307,597,682)
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (110,420,500) (274,161,194) (63,459,247) (192,871,858)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 923,100,000 (266,848,956) -                          -                            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (20,089,081,801) (20,248,776,389) (13,471,790,198) (12,166,139,100)
เงินปันผลจ่าย (46,367,648,294) (42,308,435,353) (37,116,245,463) (34,261,495,156)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (55,790,356,256) 27,725,191,269 (43,214,390,762) 2,102,977,413

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,538,338,880 (1,354,111,608) (73,067,194) 28,599,766

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,048,262,625 (2,509,227,385) -                          -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 20,759,431,631 20,783,310,833 16,285,287,057 (3,699,131,791)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 136,924,059,497 116,140,748,664 47,641,480,500 51,340,612,291
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 4 157,683,491,128 136,924,059,497 63,926,767,557 47,641,480,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 

 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชี 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5 เงินลงทุนชัว่คราว 

6 ลกูหน้ีการคา้ 

7 ลกูหน้ีอ่ืน 

8 เงินใหกู้ย้มื 

9 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

10 สินคา้คงเหลือ 

11 พสัดุคงเหลือ 

12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

13 เงินลงทุนเผือ่ขาย 

14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

15 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

18 สินทรัพยเ์หมือง 

19 ค่าความนิยม 

20 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

22 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

23 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

24 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

25 เงินกูย้มืระยะยาว 

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

27 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 

28 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

29 ทุนเรือนหุน้ 

30 เงินสาํรอง 

31 กาํไรต่อหุน้ 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 

  

32 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

33 รายไดอ่ื้น 

34 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 

35 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 

36 ตน้ทุนทางการเงิน 

37 ส่วนงานดาํเนินงาน 

38 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

39 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

40 เงินปันผลจ่าย 

41 การซ้ือธุรกิจ 

42 การขายธุรกิจ 

43 สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

44 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการใน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

45 การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 

46 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

47 เหตุการณ์อ่ืน ๆ 

48 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

และบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 30 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 29 ประเทศ) 
 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีใน 

งบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั 

การบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนดว้ยขอ้สมมติฐานท่ีวา่ผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจหลกัการ

และวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทําขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค ่าของ

องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่าย ุติธรรมในการวดัมูลค่าตามที่ได้

อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการใน

การจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 แนวปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ 

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 เร่ือง 

การเปล่ียนสกุลเงินท่ีใชร้ายงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศ 
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63. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 (ต่อ) 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 

คลา้ยคลึงกนั 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนั และท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2557 และวนัที่ 1 มกราคม 2559 ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มี

ผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีท่ีเร่ิมใช ้ 
 

3.2 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทั ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T)) และ บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ตามลาํดบัของบริษทัฯ 

ไดเ้ปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละ

ตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี TTM(T) และ SPRC จึงทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั และบริษทัฯ ไดน้าํงบการเงินของ 

TTM(T) และ SPRC ท่ีไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวม

ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

  ลดลง 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555   

• สินทรัพยร์วม  1,099.15 

• หน้ีสินรวม  9.52 

• ส่วนของผูถื้อหุน้   1,089.63 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   

• สินทรัพยร์วม  1,808.91 

• หน้ีสินรวม  40.94 

• ส่วนของผูถื้อหุน้  1,767.97 

งบกาํไรขาดทุน/งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

• รายไดร้วม  76.25 

• ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  199.50 

• กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  180.66 

• กาํไรสาํหรับปี  57.41 

• กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี  620.94 

• กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  678.35 
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63. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

3.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และ

เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.3.2 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดวา่

จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและสถานะ

ทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 

หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 

3.3.3 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยราคาทุนคาํนวณตาม

เกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้ งหมดในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและ

กองทุนต่าง ๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายตามปกติของธุรกิจหกัดว้ย

ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูป และค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บท่ีตํ่ากว่าราคาทุนในงบกาํไรขาดทุนภายใตห้ัวขอ้ตน้ทุนขาย กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้

เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
 

3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 

พสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หกัดว้ยสาํรองค่าเผื่อพสัดุเส่ือมสภาพและ

ลา้สมยัสาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุมผา่น

การออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้า

ซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการ

ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนรวม

ทั้งส้ินของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ

และมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้น ๆ) 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมนั้น  

• กรณีการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการเป็นขั้น ๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดย

ใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

• ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยที่ไม่ไดท้าํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ

ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใตห้ัวขอ้รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงของส่วนของ

ผูถื้อหุ้นบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัร่วมเฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็น 

ค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนับจากวนัท่ีมี

อิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัส้ินสุดลง รายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงั

ไม่ไดเ้กิดข้ึนระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มี

หลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกาํไรขาดทุนของ

บริษทัร่วม เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัไดจ้ากบริษทัร่วมจะนาํไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม

มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหรือมี

ภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สีย  
 

รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
 

3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น

สัญญา กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีกลุ่มบริษทัรวมส่วนแบ่ง

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการในงบการเงิน 

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กบักิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็นเจา้ของสินทรัพย์

นั้นอยู ่และสาํหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนใน

กาํไรหรือขาดทุนท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์จนกวา่กลุ่มบริษทัจะขายสินทรัพยน์ั้นใหก้บั

บุคคลอ่ืน อยา่งไรกต็าม กรณีท่ีเป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพยท่ี์ดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั กลุ่มบริษทัรับรู้ผล

ขาดทุนทนัที 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุน

เผื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีเงินลงทุน

เผื่อขายในส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการลดลงของมูลค่าตาม

บญัชีของเงินลงทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุน

นั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าจะบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน และเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน 

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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63. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม

โดยบริษทัฯ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ย 

และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั หรือมี

อาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ ผูบ้ริหาร

สาํคญั และกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสาํคญั หรือกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุม หรือมี

อาํนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั ทั้งน้ี ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.3.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที่ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย

ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกใน

งบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

เป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบกาํไร

ขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจาํนวนสะสมภายใตห้ัวขอ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นในส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็นส่วนหน่ึง

ของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดจากการกูย้ืม โดยตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า 

การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยด์งักล่าว จนกระทัง่การ

ดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้าม

ประสงคเ์สร็จส้ินลง ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเกิดข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จาํนวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวม

เป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงในระหวา่งปีของเงินกูน้ั้น หกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํ

เงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว กรณีท่ีเงินกูย้ืมมีวตัถุประสงคท์ัว่ไป กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราตั้งข้ึนเป็นทุนคูณ

ดว้ยรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ในการปันส่วนตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า โดยราคาทุนรวมถึง

รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการค่าร้ือถอน 

การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการไดห้รือใชสิ้นทรัพยน์ั้น  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของการ

ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอยา่งสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการ ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ทั้ งน้ี สําหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 
 

การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีการประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น 

หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น เม่ือส้ินสุดอายกุารให้ประโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายกุารใหป้ระโยชน์ 

และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 - 40 ปี 

สินทรัพยอ่ื์น ๆ 5 - 10 ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบัมูลค่า

คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
 

สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสํารวจและการ

ผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ธีิผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม หรือตน้ทุนในการ

ไดม้าในสัดส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

ตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย  ์และจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ

โครงการที่พบปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้เมื่อมีการสํารวจพบปริมาณสํารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์แต่จะถูก 

ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์วา่ไม่พบปริมาณสาํรอง หรือพบ แต่ไม่

เพียงพอในเชิงพาณิชย ์
 

รายจ่ายสํารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพ้ืนท่ีในช่วงการสํารวจ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 

ในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน 
 

รายจ่ายเพ่ือการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ีไม่

ประสบความสาํเร็จจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 

Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสาํรวจ 

การพฒันาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่สําเร็จ

คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตตลอดอายขุองปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ

สาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ คาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และจาก

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล 

(Carried Cost) ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
 

ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาล มีขอ้ผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัพ้ืนท่ี

พฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดงักล่าว 

(Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนท่ีตกลงกนั ทั้งน้ี เม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน 

Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดยปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัได้

บนัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธีผลสาํเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็น

รายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ

ปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ซ่ึงราคาทุน

รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนั้นเป็นไปตาม

แนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
 

3.3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

นั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้น

ตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เช่น ท่อขนส่งก๊าซ 

สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน 

สิทธิบตัร และสัญญาซ้ือขายกบัลกูคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการ

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมบนัทึกโดยใชร้าคาทุน และเม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์

สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ และมีวิธี

วดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วน

โครงการท่ีพิสูจน์วา่ไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบ แต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูก

ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตดัจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 40 ปี ยกเวน้สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตามประมาณการ

ปริมาณขาย  
 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพ่ือการสํารวจและการผลิตถ่านหิน  ซ่ึง

ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่า

สาํรวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน 
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพ้ืนท่ีท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ย ตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสํารวจทาง

ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพ้ืนท่ีท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดวา่จะไดร้ับคืนเมื่อพ้ืนที่นั้นไดร้ับการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง หรือ

จากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพ้ืนท่ีท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ

ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสาํรวจข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงใน

กรณีท่ีพิจารณาแลว้วา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ย หรือคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ รายจ่าย

ในการสาํรวจรอตดับญัชีดงักล่าว จะถกูตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 

ส่วนรายจ่ายเพ่ือการพฒันาเหมืองและตน้ทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์

เหมือง หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่จะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ธีิสัดส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์โดยใช้

วธีิสัดส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสัดส่วนของผลผลิตและอายขุองสัมปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจให้กบั

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไร

ขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
 

3.3.17 สัญญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงักลุ่ม

บริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย จะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง

อยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูย้ืมระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย

จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคา

ตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

3.3.18 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็นสัญญา

เช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ของสัญญาเช่านั้น 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้แก่ 

ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) ขั้นตํ่าใน

แต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ไดค้รบตามปริมาณขั้นตํ่า 

ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ล่วงหน้าสําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้

(Take or Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้าย จะทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ 

ท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สาํหรับปีสัญญานั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯ ท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้นั้นในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯ 

ให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯ ขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้น ๆ ก่อน บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯ ภายใต้

สัญญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

3.3.20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 

• ค่าความนิยมเป็นรายปี หรือ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง

การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการ

ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

หักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ

สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ซ่ึงตน้ทุน

ดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วน

ของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บการสอบทาน

และประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

3.3.22 ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน แต่ละ

ประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชน์ของพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  

2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 

สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที่บริษทัฯ จ่ายสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 

unit credit method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการใน

อดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ี หาก

มีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิด

ลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected unit credit method) เพื่อ

กาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต โดยรับรู้เป็น

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ี หากมีผลกาํไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที  

5. ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ้่าย เม่ือแสดงชดัเจนวา่ผกูพนักบัรายการใดรายการ

หน่ึง ดงัน้ี  

• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  

• ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 
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3.3.23 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดส้ําหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวล

รัษฎากร พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ผลแตกต่างชัว่คราวส่วนใหญ่

เกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ขาดทุนสะสมยกมาของบริษทัยอ่ย เงินลงทุนเผื่อขาย 

รวมถึงผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจและฐานภาษี 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อ

การนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ

ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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3.3.24 การรับรู้รายได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย เม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ รับรู้เม่ือมีการให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน ซ่ึง

รายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

ค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้

เงินปันผล - รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.3.25 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะรับรู้เม่ือมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะปฏิบติั

ตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนท่ีกาํหนดไวแ้ละจะไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น

รายไดอ้ยา่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีรับรู้ตน้ทุนท่ีเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย โดยรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลเป็นส่วนหน่ึงของรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน แทนการนาํไปสุทธิจากตน้ทุนขาย 
 

3.3.26 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด บริษทัฯ มีสมมติฐานวา่ สิทธิเลือกซ้ือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นผลให้กาํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงินของบริษทัฯ ไดป้รับปรุง

ดว้ยอตัราส่วนในการถือหุน้ท่ีลดลงเน่ืองจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว และคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา

จากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ ในระหวา่งงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น เพ่ือ

กาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
 

 

 



37 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
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3.3.27 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มบริษทับนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน ณ วนัให้สิทธิตามมูลค่ายติุธรรมของ

สิทธิซ้ือหุ้น โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น

เกณฑใ์นส่วนของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงในการประมาณมูลค่ายตุิธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่าว ตอ้งใช ้

ดุลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น 

และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 
 

3.3.28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ชัว่คราว ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับแต่ละ

รายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ

ผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัทาํ

สัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตดั

จาํหน่ายตลอดอายขุองสัญญา 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.28 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ี ได้

แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแลกเปล่ียนนั้น ๆ ทั้งน้ี กาํไร

หรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหน้า เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัใน

ตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคต และจะรับรู้ผลต่างท่ี

เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3.3.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาใชป้ระมาณการ และขอ้

สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า 

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

ประมาณการหนีสิ้น  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ในอดีต โดยมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจาํนวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 

(Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จพร้อมใชง้าน 

ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วน

ของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บการสอบทานและ

ประเมินข้ึนโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันั้น

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 

ภาษีเงนิได้ 
 

กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ 

ผลแตกต่างระหวา่งภาษีเงินไดท่ี้ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีใน

งวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกับกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ี 

ถกูกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 

ปริมาณสํารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานที่สําคญัสาํหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม

ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปล่ียนแปลงในปริมาณ

สาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณตามวิธี

สัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนดใด ๆ 

โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดย

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเกบ็

ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 

ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจท่ี

บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือน จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ 

(1) พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสาํรวจ 

และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจาํหน่ายตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมที่บนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติฐานในการประเมินเงื่อนไขภายใต้

สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงัตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะ

ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าว ก็จะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชี

อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน 

(ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาด

วา่จะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ี รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 



41 

3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

63.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดใหป้ริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต (สาํหรับธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) เป็น

ปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือวา่เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการประเมินกระแส

เงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต

ประกอบดว้ย ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ รวมถึงปริมาณท่ีคาดวา่จะเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ในอนาคต 
 

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจยัความ

เส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตนั้น ข้ึนกบั

ตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์
 

3.3.30 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน 

ไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

3.3.31 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีกลุ่มบริษทัรายงานน้ี จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ

กลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ

ในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด  4,741.83 390.94 320.98 338.01 

เงินฝากธนาคาร 

ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 124,089.08 92,687.16 60,103.26 36,022.21 

เงินฝากประจาํ 26,946.49 6,190.94 3,502.53 1,366.87 

ตัว๋เงินคลงั 1,423.70 26,680.63 - - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  482.39 1,060.00 - - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 9,914.39 - 9,914.39 

รวม 157,683.49 136,924.06 63,926.77 47,641.48 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03 - 4.57 ต่อปี 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 - 6.75 ต่อปี)  
 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินฝากประจาํ 2,292.88 6,160.37 1,613.16 5,219.40 

พนัธบตัร 388.25 229.02 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป 5.63 19.74 - 19.74 

รวม 2,686.76 6,409.13 1,613.16 5,239.14 

 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.30 - 3.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 - 3.80 ต่อปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 187,649.84 162,373.07 120,453.55 128,764.50 

ตัว๋เงินรับ 489.98 624.07 489.98 624.07 

 188,139.82 162,997.14 120,943.53 129,388.57 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,743.86) (1,780.01) (606.78) (634.56) 

 ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 186,395.96 161,217.13 120,336.75 128,754.01 

     

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,496.08 82,408.90 120,606.11 99,939.24 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (301.88) (323.26) (301.88) (323.26) 

 ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตุฯ 9.1) 91,194.20 82,085.64 120,304.23 99,615.98 

รวม 277,590.16 243,302.77 240,640.98 228,369.99 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 264,140.72 232,313.72 218,097.63 217,044.90 

ครบกาํหนดชาํระ     

  -  ไม่เกิน 3 เดือน 10,055.55 6,704.86 16,405.46 4,439.94 

  -  เกิน 3 - 6 เดือน 895.46 1,767.90 861.96 1,786.99 

  -  เกิน 6 - 12 เดือน 322.81 2,167.80 229.37 2,177.45 

  -  เกิน 12 เดือน 4,221.36 2,451.76 5,955.22 3,878.53 

 279,635.90 245,406.04 241,549.64 229,327.81 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,045.74) (2,103.27) (908.66) (957.82) 

รวม 277,590.16 243,302.77 240,640.98 228,369.99 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 28,604.71 

ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 20,282.25 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 28,363.91 ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 20,046.44 ลา้นบาท) 
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7. ลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีอ่ืน 13,383.35 12,025.38 5,649.81 3,378.17 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (286.90) (287.79) (284.05) (283.92) 

ลกูหน้ีอ่ืน 13,096.45 11,737.59 5,365.76 3,094.25 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 

 เช้ือเพลิงคา้งรับ 13,301.40 11,953.71 13,301.40 11,953.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,060.59 4,382.68 296.94 502.02 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 3,003.42 2,441.32 189.50 209.52 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 32,461.86 30,515.30 19,153.60 15,759.50 

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (หมายเหตุฯ 9.2) 946.43 5,003.41 1,116.83 5,229.28 

รวม 33,408.29 35,518.71 20,270.43 20,988.78 

 

เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตในประเทศ 

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่ายไปต่างประเทศ 

หรือจาํหน่ายใหแ้ก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8. เงนิให้กู้ยมื 
 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืน 64.87 96.96 52.36 96.77 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 

 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.2) - - 9,678.33 2,024.45 

รวม 64.87 96.96 9,730.69 2,121.22 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้มืตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส ซ่ึงเป็นการใหเ้งินกูย้มืแก่

ผูป้ระกอบการขนส่งเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนต์ท่ีใช ้NGV เป็น

เช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็นพลงังานทดแทน 

โดยอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 

อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน - 106.88 0.01 52.38 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 

 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.3) 12.07 - 74,249.00 74,232.56 

รวม 12.07 106.88 74,249.01 74,284.94 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้มืตามโครงการกรุงเทพฯ ฟ้าใส รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 8.1  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย - - 38,826.54 15,285.95 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 3,361.84 2,824.18 

บริษทัร่วม 85,966.59 72,717.33 73,148.24 72,352.84 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,529.49 9,691.57 5,269.49 9,476.27 

รวม 91,496.08 82,408.90 120,606.11 99,939.24 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (301.88) (323.26) (301.88) (323.26) 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 

 เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 6) 91,194.20 82,085.64 120,304.23 99,615.98 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 90,463.66 81,588.90 108,295.88 96,179.75 

ครบกาํหนดชาํระ     

  -  ไม่เกิน 3 เดือน 280.66 178.94 8,493.43 133.75 

  -  เกิน 3 - 6 เดือน 24.16 191.66 6.54 245.70 

  -  เกิน 6 - 12 เดือน 49.26 153.09 44.12 201.99 

  -  เกิน 12 เดือน 678.34 296.31 3,766.14 3,178.05 

รวม 91,496.08 82,408.90 120,606.11 99,939.24 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (301.88) (323.26) (301.88) (323.26) 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 

 เก่ียวขอ้งกนั 91,194.20 82,085.64 120,304.23 99,615.98 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลกูหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีอ่ืน     

 บริษทัยอ่ย - - 415.65 235.85 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 22.09 40.30 

 บริษทัร่วม* 333.96 4,433.68 222.46 4,430.95 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81.63 79.15 32.73 43.63 

 415.59 4,512.83 692.93 4,750.73 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09) 

  รวม 399.50 4,496.74 676.84 4,734.64 

     

เงินจ่ายล่วงหนา้     

 บริษทัยอ่ย - - 0.28 61.01 

 บริษทัร่วม 0.44 0.78 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 546.49 505.89 439.71 433.63 

  รวม 546.93 506.67 439.99 494.64 

รวมลกูหน้ีอ่ืน (หมายเหตุฯ 7) 946.43 5,003.41 1,116.83 5,229.28 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     

 บริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 8.1) - - 9,678.33 2,024.45 
 

* บริษทัฯ มีเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จาํนวน 4,113.67 ลา้นบาท ซ่ึงประกาศจ่ายเมื่อวนัที่ 29 

พฤษภาคม 2555 โดยเงินปันผลคา้งรับขา้งตน้มีเง่ือนไขการจ่ายเงินภายหลงัจากบริษทัร่วมดงักล่าวนาํหุ้นเขา้

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเม่ือบริษทักูเ้งินจากธนาคารเพื่อจ่ายคืนเงินกูไ้ด ้แลว้แต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 รับรู้เป็นลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว (หมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 9.3) 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.2 ลกูหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี

อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.50 - 5.31 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.05 - 6.13 ต่อปี) 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 4,823.82 2,024.45 5,420.99 

- ใหเ้งินกู ้ - - 4,999.85 1,223.82 

- รับคืนเงินกู ้ - (4,823.82) (60.00) (4,825.73) 

- กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - - 328.03 (5.63) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 

(หมายเหตุฯ 9.3) - - 2,386.00 211.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 9,678.33 2,024.45 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)  
 

9.3 ลกูหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลกูหน้ีอ่ืนระยะยาว     

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 44.62 - 

 บริษทัร่วม (หมายเหตุฯ 9.2) 4,113.67 - 4,113.67 - 

รวม 4,113.67 - 4,158.29 - 

     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

 บริษทัยอ่ย - - 71,714.63 73,197.57 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 2,534.37 1,034.99 

 บริษทัร่วม 12.07 - - - 

รวม (หมายเหตุฯ 8.2) 12.07 - 74,249.00 74,232.56 

 

 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี 

อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.73 - 5.31 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.53 - 5.36 ต่อปี) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 5.82 74,232.56 52,697.71 

- ใหเ้งินกู ้ 11.66 - 24,297.43 50,570.09 

- รับคืนเงินกู ้ - (5.71) (25,273.13) (27,298.98) 

- กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - (0.11) 3,378.14 (1,525.26) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.41 - - - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี - - (2,386.00) (211.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 12.07 - 74,249.00 74,232.56 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย - - 27,360.04 24,746.64 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 6,973.75 5,409.98 

บริษทัร่วม 56,704.78 49,906.39 40,116.35 46,836.01 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,885.91 5,402.79 1,207.19 387.87 

รวม 58,590.69 55,309.18 75,657.33 77,380.50 

 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีอ่ืน     

 บริษทัยอ่ย - - 1,459.96 1,388.00 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 31.93 4.41 

 บริษทัร่วม 1,487.13 1,200.82 1,106.02 805.06 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55.22 59.49 48.90 50.30 

รวม 1,542.35 1,260.31 2,646.81 2,247.77 

     

เงินกูย้มืระยะสั้น*     

 บริษทัยอ่ย - - 2,270.47 1,552.13 
 

* บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษทั 

ซ่ึงบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพ่ือจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการ

กูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.6 เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย - - 0.34 0.35 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 11.70 12.43 

บริษทัร่วม 26.67 16.23 26.67 16.23 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 590.90 622.70 590.90 622.70 

รวม 617.57 638.93 629.61 651.71 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายได ้     

 ค่าขายสินคา้     

  บริษทัยอ่ย - - 231,660.62 154,708.72 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 12,209.41 9,983.99 

  บริษทัร่วม 946,525.66 931,934.69 869,027.67 929,732.25 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,134.16 59,568.72 39,488.08 57,538.67 

     

 ดอกเบ้ียรับ     

  บริษทัยอ่ย - - 2,752.59 2,866.21 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 37.46 12.39 

  บริษทัร่วม 0.02 170.36 0.02 170.36 

     

 เงินปันผลรับ     

  บริษทัยอ่ย - - 16,383.56 12,902.97 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 1,779.40 2,009.50 

  บริษทัร่วม - - 15,217.22 14,556.23 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 334.16 304.12 334.16 304.12 

     

 รายไดอ่ื้น     

  บริษทัยอ่ย - - 693.05 2,134.30 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 336.90 72.03 

  บริษทัร่วม 2,859.60 3,483.80 2,189.94 3,016.49 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,474.69 102.75 1,473.35 95.20 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าใชจ่้าย     

 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     

  บริษทัยอ่ย - - 200,423.43 202,994.51 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 39,804.41 34,761.92 

  บริษทัร่วม 644,979.35 642,117.45 525,809.89 622,477.10 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,816.98 57,139.11 9,214.60 6,548.04 

     

 ดอกเบ้ียจ่าย     

  บริษทัยอ่ย - - 55.69 112.53 

     

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     

  บริษทัยอ่ย - - 2,711.94 3,194.52 

  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - - 0.75 

  บริษทัร่วม 1,501.23 1,769.35 1,398.90 1,679.42 

  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 970.54 996.81 831.79 969.65 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบับุคคล

หรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ย

ท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 46.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.9 รายการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

รักษาระดบัสาํรองนํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 686.93 - 

 บริษทัร่วม 5,517.96 7,134.37 5,517.96 7,134.37 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 896.15 987.51 896.15 987.51 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 686.93 - 

 บริษทัร่วม 5,517.96 7,134.37 5,517.96 7,134.37 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 896.15 987.51 896.15 987.51 
 

9.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 174.90 133.34 61.45 41.44 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ 

  ระยะสั้นอ่ืน ๆ 666.70 599.10 119.14 98.97 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.52 3.62 2.70 2.76 

รวม 842.12 736.06 183.29 143.17 

 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ข อ ง กิ จ ก า ร ไ ม่ ว่ า ท า ง ต ร ง ห รื อ ท า ง อ้ อ ม 
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10. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2556 2555 2556 2555 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 21,000.82 20,469.00 15,262.38 13,243.41 

ผลิตภณัฑก์๊าซ 3,887.25 4,707.16 3,885.37 4,704.14 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 2,132.07 1,782.78 - - 

อ่ืน ๆ 2,282.33 2,024.80 749.14 635.70 

 29,302.47 28,983.74 19,896.89 18,583.25 

UหกัU ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 

 จะไดรั้บและสาํรองเส่ือมสภาพ (504.05) (498.74) (491.28) (492.22) 

รวม 28,798.42 28,485.00 19,405.61 18,091.03 
 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม

จาํนวน 503.59 ลา้นบาท (ปี 2555 : 232.84 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 490.82 ลา้นบาท (ปี 2555 : 

226.32 ลา้นบาท) และกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม

จาํนวน 232.84 ลา้นบาท (ปี 2555 : 75.99 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 226.32 ลา้นบาท (ปี 2555 : 

75.99 ลา้นบาท) นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 0.46 ลา้นบาท (ปี 2555 : 265.90 ลา้นบาท) 
 

สินคา้คงเหลือดงักล่าวขา้งตน้มิไดร้วมสินคา้สํารองตามกฎหมาย ซ่ึงไดแ้สดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

11. พสัดุคงเหลอื 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 15,434.60 13,842.39 3,850.64 3,739.54 

UหกัU สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (60.61) (82.94) (5.15) (5.12) 

รวม 15,373.99 13,759.45 3,845.49 3,734.42 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม  

 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2556 2555 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียม 

65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมี 

50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 

โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 

และการตลาดนํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP)* ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

และนํ้าเยน็ 

- 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ 

ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) 

(บริษทัฯ ถือหุน้สามญัในสัดส่วนร้อยละ 100 ทาํใหมี้อาํนาจควบคุมทางตรง

หรือทางออ้ม ในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน ส่งผลให ้

BSAมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั 

ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 
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* ขาย CHPP ให ้GPSC เม่ือวนัท่ิ 24 ธนัวาคม 2556
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2556 2555 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) 

(บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05 

ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ 

นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) ไทย ผลิตและจาํหน่าย 

เมด็พลาสติกพอลิเมทิล 

เมทาคริเลต 

100.00 - 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) สหภาพพม่า การตลาดนํ้ามนั 100.00 - 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) สิงคโปร์ ใหบ้ริการทางการเงิน 100.00 - 
     

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั(TTM(T)) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

และนํ้าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 

บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR)* ไทย ผลิตไฟฟ้าพลงังาน 

แสงอาทิตย ์

- - 

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 27.22 27.22 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 36.44 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั (PA (Thailand)) ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวยีดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 
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* ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดล้งทุนใน TSR เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และไดข้ายให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2556 2555 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

KELOIL - PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT)* ไทย ผลิตไฟฟ้า - 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 26.00 26.00 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL)** ไทย ปิโตรเคมี - 40.00 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT)* ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้า และนํ้า เพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

- 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร 

และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา 

โรงงาน และงาน

วศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP)***  ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า - 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิค 

และดาํเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)**** ไทย ผลิตและจาํหน่าย 

ไฟฟ้า และไอนํ้า 

- 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 48.89 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC)* ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้า และนํ้า เพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

30.10 - 

 

* IPT และ PTTUT ไดค้วบรวมกนัเป็น GPSC เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 

** ขาย PPCLให ้PTTGC เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 

*** ขาย B.Grimm BIP ใหบ้ริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

**** ขาย BIC ให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

ถือหุ้นโดย 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP :      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 

 (PTTEPO) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP 

PTTEPI 

75.00 

25.00 

75.00 

25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  

 (PTTEP SV) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  

 (PTTEP KV) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang - Long Company Limited  

 (PTTEP HL) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan - Vu Company Limited 

 (PTTEP HV) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม PTTEPI - 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 (PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ PTTEP 

PTTEPI 

25.00 

75.00 

25.00 

75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 

PTTEPO 

51.00 

49.00 

51.00 

49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 PTTEPT ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และชาํระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Bahrain Company Limited  

 (PTTEP BH)* 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM - 100.00 

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bengara I Company Limited 

 (PTTEPB)** 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID - 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPS 100.00 100.00 

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) 

 (เดิมช่ือ : PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) 

 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

PTTEP Sidi Abd El Rahman Company Limited  

 (PTTEP SAER)** 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP AI - 100.00 

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Bangladesh Limited (PTTEP BD)* Cayman 

Islands  

ปิโตรเลียม PTTEPH - 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

 

* PTTEP BH และ PTTEP BD ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มน เม่ือวนัท่ี  28  มิถุนายน 2556 

** PTTEPB และ PTTEP SAER ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มน เม่ือวนัท่ี  30 กนัยายน 2556  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited  

 (PTTEP AP)  

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited 

 (PTTEP IH) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline  

 Company Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 

Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company Limited 

 (PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Shore Base Limited (JV Shore Base) 

  

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 

 (PTTEP NL) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited  

 (PTTEP SMD) 

Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม  PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 

 (PTTEP NC) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP IH 

PTTEP NL 

0.00005 

99.99995 

0.00005 

99.99995 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP Canada International Finance Limited  

 (PTTEP CIF) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP NC 100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) Cayman 

Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP 

PTTEPI 

25.00 

75.00 

- 

- 

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 

 (PTTEP NH) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEPI 

PTTEP HK 

25.00 

75.00 

- 

- 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) บราซิล ปิโตรเลียม PTTEP NH 100.00 - 

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 

Exploration and Production Limitada 

(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม PTTEP BI 

PTTEP NH 

99.999998 

0.000002 

- 

- 

PTTEP Australia Offshore Pty Limited  

 (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited 

 (PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty 

Limited (PTTEP AIF) 

   

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 

 (PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited 

 (PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited 

 (PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

Tullian Pty Limited (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited 

 (PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited 

(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited  

 (PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Cove Energy Public Company Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม PTTEP AI 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  

 Limited 

ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy East Africa Limited ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore  

 Limited 

ไซปรัส ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Mozambique Terra Limitada โมซมับิก ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Mozambique Energia Limitada โมซมับิก ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited เคนยา ปิโตรเลียม Cove 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTCL : 
     

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาด

นํ้ามนั 

PTTCL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ SBECL : 
     

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 

นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาด 

นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTT :      

PTT International Trading DMCC 

 (PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

การคา้สากล 

นํ้ามนั 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTNGD : 
     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

 (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ PTTNGD 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTPM : 
     

Polymer Marketing DMCC Company Limited  

 (PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

การตลาด

ผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTRB : 
     

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานี

บริการนํ้ามนั

และร้าน 

สะดวกซ้ือ 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหาร

บุคลากร 

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและ

บรรจุ

นํ้ามนัหล่อล่ืน 

PTTRB 

PTT 

51.05 

48.95 

51.05 

48.95 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI : 
     

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนใน

บริษทัอ่ืน 

PTTI 

PTTIH 

25.00 

75.00 

100.00 

- 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ) :      

International Coal Holdings Pty Ltd (ICH) ออสเตรเลีย ลงทุนใน

บริษทัอ่ืน 

PTTML 100.00 100.00 

PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM)  ออสเตรเลีย ลงทุนใน 

ธุรกิจเหมือง 

ICH 100.00 100.00 

Yannarie Solar Pty Ltd (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ PTTAPM - 100.00 

Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 

PTTML 

- 

100.00 

100.00 

- 

Sakari Resources Ltd (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

ธุรกิจเหมือง

ถ่านหิน 

PTTAPM 

PTTML 

- 

94.58 

45.88 

47.75 

Red Island Minerals Limited (RIM) ออสเตรเลีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 100.00 100.00 

Yoxford Holdings เมอริเชียส ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

RIM 

PTTML 

- 

100.00 

100.00 

- 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน Yoxford  

Holdings 

80.00 80.00 

Tiger Energy Trading Pte Ltd (TET) สิงคโปร์ การตลาด 

เหมืองถ่านหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร SAR 100.00 100.00 

Sakari Energy Pte Ltd (SAEnergy) 

(เดิมช่ือ : Straits Asia Resources Ltd) 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte Ltd (RWD) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ) :      

Sakari Energy Trading Pte Ltd (SET) 

  

สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) 

  

สิงคโปร์ Marine  

Engineering 

SAR 100.00 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้ริการ 

บริหารงาน 

SAR 

SMI 

99.00 

1.00 

99.00 

1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BPPD 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BPPN 100.00 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SAR 

RWD 

80.00 

20.00 

80.00 

20.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อุปกรณ์ 

ลาํเลียงและ 

ขนส่งถ่านหิน 

BBM 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BCS 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน BPN 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ) :       

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SE 100.00 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจ  

Infrastructure 

BCN 

SE 

99.00 

1.00 

99.00 

1.00 

PT Makassar Prima Coal (MPC) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน SUL 70.00 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 

PTT International Investment Limited  

 (PTTII) 

ฮ่องกง ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTIH 100.00 100.00 

PTT International (Singapore)  

 (PTT Inter (Sing)) 

สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC)* ไทย ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTI - 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE : 
     

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTGE 100.00 100.00 

Kalimantan Thai Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara Plantation (PT. Az-Zhara) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Sabran 95.00 95.00 

* PTTI ขาย NSC พร้อมกบัการขาย XPCL ให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 

 (PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน Sabran 100.00 100.00 

PTT Green Energy (Netherlands) Coöperatief 

 U.A (PTTGE COOP) 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT. SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (PT. SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. Az-Zhara 95.00 95.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

 (PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้ริการ 

บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 

Sabran 

PTTGE 

  

 

 

 

 

50.00 

25.00 

25.00 

50.00 

25.00 

25.00 

PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. 

 (PTTGE BV) 

 

 

เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน PTTGE COOP 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE BV :      

PT Kalpataru Sawit Plantation (PT. KSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Sawit Plantation (PT. KtSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation (PT. SKP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kutai Inti Utama (PT. KIU) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Kota Bangun Plantation (PT. KBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Mahakam Sawit Plantation (PT. MSP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa (PT. MSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 75.00 75.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัยอ่ย ของ BSA :      

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

(SSA) 

ไทย บริการจดัการ 

การแข่งขนั

กีฬา 

BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ TTM (T) : 
     

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน TTM(T) 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP : 
     

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. 

(CPOC) 

มาเลเซีย ปิโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company  

(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) Cayman 

Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

B8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

Andaman Transportation Limited (ATL) Cayman 

Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 80.00 80.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 50.00 50.00 

   PTT Inter 

(Sing) 

50.00 50.00 

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ใหเ้ช่าเรือ 

FSO  

JV Marine 13.11 13.11 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)  แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP CA 40.00 40.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการ PTTEP CA 32.00 32.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

NST Supply Base Company Limited (NST) 

 

ไทย 

 

ปิโตรเลียม 

 

JV Shore  

Base 

15.67 15.67 

Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม PTTEP NH 50.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTI :      

FEE (Bru) Pte Ltd (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTT Inter  

(Sing) 

PTTEP FH 

50.00 

 

50.00 

50.00 

 

50.00 

Nam Lik1 Power Company Limited (NL1PC) ลาว โรงไฟฟ้า 

พลงันํ้า 

PTTIH 40.00 - 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTGE :  
     

Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนใน 

บริษทัอ่ืน 

PTTGE 77.56 77.56 

บริษทัยอ่ยของ Chancellor :       

PT First Borneo Plantations (PT. FBP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Chancellor 95.00 95.00 

PT Borneo International Anugerah (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Wahana Hamparan Hijau (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Kapuas Bio Agro (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP)   

บงกช ไทย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 

อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 

คอนแทร็ค 4  ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 45.00 45.00 

สินภฮู่อม  

 (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 

คอนแทร็ค 3  ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 

โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์

20.00 20.00 

แอลจีเรีย ฮาสสิ 

 เบอร์ ราเคซ 

แอลจีเรีย บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 24.50 24.50 

   

โครงการของบริษัท ปตท. สผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (PTTEPI)   

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43 ไทย - กมัพชูา บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 

 แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 5.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท ปตท. สผ. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (PTTEPI) (ต่อ)   

     

บงกช (G 12/48) ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 44.4445 44.4445 

แอล 21 และ 28/48 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 70.00 70.00 

เอ 4/48 และ 5/48 ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

เอ 6/48  ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 100.00 

คอนแทร็ค 3 

(G 6/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 5.00 5.00 

คอนแทร็ค 4 

(G 7/50) 

ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 45.00 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 33.333334 

ซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

เมียนมาร์ เอม็ 3  สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 100.00 

เมียนมาร์ เอม็ 11 สหภาพพม่า บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 45.00 45.00 

พ้ืนท่ีร่วมพฒันา 

ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-

มาเลเซีย 

Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จํากดั (PTTEPO)   

บี 8/32 และ 9 เอ* ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จํากดั (PTTEP SV)   

เวยีดนาม 52/97 เวยีดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีคิมลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV)   

เวยีดนาม บี และ 48/95 เวยีดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 
 

* PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสมัปทานในโครงการ 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีฮองลอง จํากดั (PTTEP HL)   

เวยีดนาม 16-1 เวยีดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีฮอนวู จํากดั (PTTEP HV)   

เวยีดนาม 9-2 เวยีดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีโอมาน จํากดั (PTTEP OM)   

โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00 100.00 

   

โครงการของบริษัท พทีีทอีพี ีอลัจีเรีย จํากดั (PTTEP AG)   

แอลจีเรีย 433 เอ  

 และ 416 บี 

แอลจีเรีย Groupement Bir Seba  35.00 35.00 

   

โครงการของบริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากดั (PTTEPS)   

สินภฮู่อม 

 (แปลง EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี 6/27 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AO)   

ออสเตรเลีย  

 ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 พี 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. - 30.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซไม ทู จํากดั (PTTEP SM)   

อินโดนีเซีย เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 28.33 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER)   

ซิดิ อบั เอล  

 รามานออฟชอร์* 

อียปิต ์ Edison International SPA - 30.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาธ์ เอเชีย จํากดั (PTTEP SA)   

เมียนมาร์พีเอสซี จี  

 และอีพี 2 

สหภาพพม่า บริษทั พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จาํกดั 90.00 90.00 

เมียนมาร์ MD-7 และ  

 MD-8 

สหภาพพม่า บริษทั พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จาํกดั 100.00 - 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ)   

นิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ นิวซีแลนด ์ Shell GSB Limited 18.00 18.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จํากดั (PTTEP SMD)   

อินโดนีเซีย เซาท ์

 มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 34.00 34.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จํากดั (PTTEP ML)   

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 100.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีซาดงั จํากดั (PTTEP SD)   

อินโดนีเซีย ซาดงั อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 30.00 

   
 

*PTTEP SAER ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มน เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จํากดั (PTTEP SS)   

อินโดนีเซีย เซาท ์ 

ซาการี 

 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V. 20.00 20.00 

   

โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีแคนาดา จํากดั (PTTEP CA)   

แคนาดา ออยล ์ 

แซนด ์เคเคดี 

แคนาดา Statoil Canada Ltd 40.00 40.00 

   

โครงการของกลุ่มบริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี ่จํากดั (Cove)   

โมซมับิก โรวมูา  

ออฟชอร์ แอเรีย วนั 

โมซมับิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 8.50 8.50 

โมซมับิก โรวมูา  

ออนชอร์ 

โมซมับิก Anadarko Mozambique Area 1 Limitada 10.00 10.00 

เคนยา แอล 10 เอ เคนยา BG Kenya Limited 31.25 25.00 

เคนยา แอล 10 บี เคนยา BG Kenya Limited 15.00 15.00 

เคนยา แอล 5, แอล 7, 

แอล 11 เอ, แอล 11 บี 

และ แอล 12 

เคนยา Anadarko Kenya Company 10.00 10.00 



78 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

โครงการ ประเทศ บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2556 2555 

โครงการของบริษัท นาทูน่า ทู บี.ว.ี (Natuna 2) 

นาทูน่า ซี เอ อินโดนีเซีย Premier Oil Natuna Sea BV 11.50 - 

   

โครงการของกลุ่มบริษัท พทีทีอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AP) 

พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง บริษัทผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

  2556 2555 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8 , เอซี/อาร์แอล 7, 

เอซี/ พี 33, เอซี/ พี 34 และเอซี/พี 54 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 10 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd 90.00 90.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  

 เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม  

 Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  

 เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd 50.00 50.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี Woodside Energy Limited 20.00 20.00 

เอซี/พี 17 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd - 100.00 

เอซี/พี 40 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd - 100.00 

 



79 

 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

บริษทัร่วมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันา

อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือใหเ้ช่า 

PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงาน 

ส่ือสารและ 

เทคโนโลย ี

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP* ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

UAQ Petroleum Limited (UAQ) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 30.00 - 

บริษทัร่วมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติม

นํ้ามนั 

อากาศยาน 

PTTPC 25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :       

East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซ PTTI 25.00 25.00 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL)** ลาว โรงไฟฟ้า 

พลงันํ้า 

NSC - 25.00 

 
* บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 

** PTTI ขาย XPCL พร้อมกบัการขาย NSC ให ้GPSC เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

2556 2555 เงนิปันผล 

2556 2555 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         

1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 44,817.08 11,380.83 43,084.82 3,004.94 2,504.12 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 19,000.41 14,770.48 17,974.17 1,606.24 6,057.67 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 9,626.77 5,585.26 8,934.16 562.12 505.91 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 30,245.17 28,467.24 29,669.33 629.57 314.79 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         

5. THAPPLINE 36.44 33.19 2,719.47 2,827.39 2,682.35 2,193.36 - - 

6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. VLPG 45.00 45.00 87.35 86.53 87.35 95.18 20.25 33.75 

8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

9. FST  25.00 25.00 0.86 1.61 0.87 1.55 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         

10. PPCL - 40.00 - - 3,340.48 4,982.48 252.00 - 

11. PTTME  40.00 40.00 66.40 191.71 66.40 196.40 9.40 28.40 

12. PTTGC 48.89 48.89 49,562.99 125,304.25 49,562.99 116,881.10 9,112.30 5,037.51 

13. PTTES 40.00 40.00 62.50 74.78 62.50 66.73 - - 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

2556 2555 เงนิปันผล  

 

2556 2555 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 

ธรรมชาติ         

14. IPT - 20.00 - - 400.19 1,739.29 - - 

15. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,421.80 2,304.76 2,278.18 146.12 146.12 

16. PTTUT - 40.00 - - 2,743.60 3,067.10 - 5.76 

17. EMG 25.00 25.00 16,041.97 12,910.90 14,975.23 12,052.37 - - 

18. B.Grimm BIP - 23.00 - - 65.67 64.88 - - 

19. NNEG 30.00 30.00 120.60 104.91 72.60 65.28 - - 

20. XPCL - 25.00 - - 423.68 443.56 - - 

21. BIC - 25.00 - - 281.50 277.91 - - 

22. GPSC 30.10 - 4,949.93 7,190.89 - - - - 

กลุ่มธุรกิจสาํรวจ 

และผลิตปิโตรเลียม         

23. UAQ  30.00 - 0.01 0.01 - - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

24. PTTICT 40.00 40.00 60.00 287.41 60.00 236.27 30.00 - 

25. ShoreAir 50.00 50.00 15.28 182.82 14.70 105.83 - - 

    136,348.67 255,274.44 137,501.42 244,409.95   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (12,480.36) (9,196.55) (11,660.61) (8,585.00)   

รวม   123,868.31 246,077.89 125,840.81 235,824.95 15,372.94  14,634.03 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 

บริษทัยอ่ย :       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 15,551.16 12,116.33 

2. PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

3. SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

4. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

5. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 754.00 774.30 

6. PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 6,403.00 - - 

7. PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

10. PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

11. CHPP - 100.00 - 316.22 - - 

12. PTTI 100.00 100.00 33,316.00 33,316.00 - - 

13. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

14. BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 6.27 1.42 

15. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 60.23 - 

16. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 11.90 10.92 

17. PTTPMMA 100.00 - 165.00 - - - 

18. PTTOM 100.00 - 9.56 - - - 

19. PTTRTC 100.00 - 31.40 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  134,502.57 134,612.83 16,383.56 12,902.97 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 และ 2555 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

20. TTM(T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 538.35 1,388.37 

21. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 281.32 - - 

22. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

23. PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

24. HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 1,241.05 621.13 

25. PTTMCC 50.00 50.00 890.13 180.12 - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 24,169.27 22,739.27 1,779.40 2,009.50 

       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

26. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 3,004.94 2,504.12 

27. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 1,606.24 6,057.67 

28. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 562.12 505.91 

29. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 629.57 314.79 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

30. THAPPLINE 36.44 33.19 2,719.47 2,682.35 - - 

31. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

32. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 20.25 33.75 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั (ต่อ)       

33. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

34. PPCL - 40.00 - 3,340.48 252.00 - 

35. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 9.40 28.40 

36. PTTGC 48.89 48.89 48,121.52 48,121.52 8,971.58 4,959.71 

37. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

38. IPT - 20.00 - 400.19 - - 

39. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 146.12 146.12 

40. PTTUT - 40.00 - 2,743.60 - 5.76 

41. B.Grimm BIP - 23.00 - 65.67 - - 

42. NNEG 30.00 30.00 120.60 72.60 - - 

43. BIC - 25.00 - 281.50 - - 

44. GPSC 30.10 - 4,949.93 - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน     -  

45. PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 15.00 - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 118,819.08 120,615.47   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 118,666.34 120,462.73 15,217.22 14,556.23 

รวม 277,338.18 277,814.83 33,380.18 29,468.70 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

12.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  235,824.95 229,186.80 

-  ส่วนแบ่งกาํไร  27,078.77 27,014.79 

-  เงินปันผลรับ (15,372.94) (14,634.03) 

-  โอนเปล่ียนประเภท - (1,514.83) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 2,910.93 413.74 

-  จาํหน่ายเงินลงทุน (6,438.69) - 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (86.95) 5.89 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,070.73 (640.84) 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (5.56) - 

-  ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วม 75.26 (17.93) 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (3,972.32) 

-  อ่ืน ๆ 21.39 (16.32) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  246,077.89 235,824.95 

 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  277,814.83 216,229.93 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 6,671.01 61,584.90 

-  จาํหน่ายเงินลงทุน (7,147.66) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 277,338.18 277,814.83 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามสัดส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,173.65 206.15 250.85 1,998.98 4,635.20 381.22 2,745.31 162.24 195.91 2,090.88 4,748.20 136.85 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,042.79 1,317.10 1,174.20 12,625.60 12,443.02 511.76 9,693.35 595.40 1,281.95 13,004.90 12,545.21 27.60 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,341.25) (116.26) (196.66) (3,118.88) (2,289.67) (69.16) (1,248.90) (98.94) (203.73) (3,243.97) (2,084.88) (3.04) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,949.39) (283.39) (680.16) (6,722.81) (3,998.59) (0.20) (7,331.14) (291.16) (810.88) (5,629.23) (4,420.27) (0.04) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,925.80 1,123.60 548.23 4,782.89 10,789.96 823.62 3,858.62 367.54 463.25 6,222.58 10,788.26 161.37 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ตามสัดส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุน : 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TSR TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

รายได*้ 2,269.92 128.18 1,008.44 4,538.83 13,218.99 11.31 51.92 2,332.36 158.25 928.37 849.55 12,969.68 4.21 

ค่าใชจ่้าย (1,335.89) (88.06) (923.45) (5,978.83) (11,917.55) (59.05) (59.69) (1,441.44) (91.88) (881.40) (1,186.57) (11,174.97) (18.80) 

กาํไร(ขาดทุน) 

ก่อนภาษีเงินได ้ 934.03 40.12 84.99 (1,440.00) 1,301.44 (47.74) (7.77) 890.92 66.37 46.97 (337.02) 1,794.71 (14.59) 

ภาษีเงินได ้ 338.42 (30.19) - 0.31 (64.27) - 7.77 - - - 0.31 (194.22) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,272.45 9.93 84.99 (1,439.69) 1,237.17 (47.74) - 890.92 66.37 46.97 (336.71) 1,600.49 (14.59) 

 

* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

PPCL 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย

เงินลงทุนในบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดเป็นจาํนวน 37,008,000 หุน้ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 4,644,032,800 บาท ใหก้บับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งน้ีบริษทัฯ 

บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 22.75 ลา้นบาท และ 

1,303.55 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน  
 

IPT และ PTTUT 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 GPSC ไดจ้ดทะเบียนควบรวมบริษทัระหวา่ง IPT และ PTTUT กบักระทรวงพาณิชย ์

ส่งผลให ้IPT และ PTTUT ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้สามญัทั้งหมดท่ีถือใน 

IPT และ PTTUT เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย GPSC  
 

GPSC 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) เกิดจากการควบรวมบริษทัระหว่างบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) และบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 

2556 และไดก้าํหนดอตัราการแลกหุน้ของการควบรวมบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ IPT และ PTTUT ดงัน้ี 
 

1 หุน้ของ IPT  ต่อ 2.411560 หุน้ใหม่ใน GPSC 

1 หุน้ของ PTTUT ต่อ 0.635534 หุน้ใหม่ใน GPSC 
 

การควบรวมบริษทัเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 โดย GPSC รับมาซ่ึงธุรกิจในปัจจุบนัของ IPT และ 

PTTUT ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และภาระผกูพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ท่ี IPT 

และ PTTUT ไดท้าํไวก่้อนหนา้การควบรวม ทั้งน้ี PTTUT ไดถู้กระบุเป็นผูซ้ื้อสาํหรับการรวมธุรกิจ และงบการเงินของ 

GPSC ใชมู้ลค่าตามบญัชีของ PTTUT และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง IPT เป็นเกณฑใ์นการบนัทึก

รายการ บริษทัฯ ไดแ้ลกหุ้นสามญัทั้งหมดใน IPT และ PTTUT เป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ GPSC ตามอตัรา

การแลกหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ใน GPSC เท่ากบัร้อยละ 30.10 
 

สาํหรับงบการเงินรวม บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนใน GPSC ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้กาํไรจาก

การเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวน 119.45 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน และรับรู้ผลแตกต่างของเงินลงทุนตาม 

วิธีส่วนไดเ้สียใน GPSC กบัเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน IPT และ PTTUT ท่ีสูงข้ึนจาํนวน 244.04 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการเพ่ิมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ (IPT) ท่ีวดัค่า และบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัควบรวมบริษทั

ในบญัชีส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วมเป็นส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

GPSC (ต่อ) 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนใน GPSC ดว้ยวิธีราคาทุน ซ่ึงเกิดจากมูลค่าตามบญัชีรวม

ของ IPT จาํนวนเงิน 400.19 ลา้นบาท และ PTTUT จาํนวนเงิน 2,743.60 ลา้นบาท ณ วนัท่ีเกิดการควบรวม 
 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ของ GPSC คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุน 

จดทะเบียน 2,607 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,630 ลา้นบาท เป็น 11,237 ลา้นบาท โดยการออกหุน้เพิ่มทุน

จาํนวน 260.73 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้เป็น

จาํนวนเงิน 1,806.14 ลา้นบาท แลว้ทั้งจาํนวน 
 

B.Grimm BIP 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการ

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยูท่ ั้งหมดเป็น

จาํนวน 656,650 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 180 ลา้นบาทให้กบับริษทั 

บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 117.76 ลา้นบาท และ114.34 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

NNEG 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ NNEG คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่ม 

ทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 242 ลา้นบาท เป็น 302 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน

จาํนวน 6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกชาํระค่าหุ้นเตม็มูลค่า ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุน

ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท ทั้งจาํนวน 
 

PTTI (XPCL) 

ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ XPCL คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 

5,750 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 6,750 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 575 

ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 

ในระหวา่งปี XPCL เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวน 12 คร้ัง เป็นเงินจาํนวน 955.94 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั 

นที ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเพื่อรักษา

สัดส่วนการลงทุนใน XPCL ในอตัราร้อยละ 25 
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12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

PTTI (NSC) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ PTTI คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2556 PTTI ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการ

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ซ่ึง PTTI ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 (โดย NSC ถือหุน้

ใน XPCL ร้อยละ 25) ใหแ้ก่ GPSC ทั้งจาํนวน เป็นจาํนวนเงิน 15,860,293 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 517,486,465 บาท 

PTTI บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 8,595,757 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 

280,460,643 บาท และงบการเงินเฉพาะจาํนวน 6,566,236 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 234,718,854 บาท (อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัโอนเงิน) โดย PTTI ไดรั้บชาํระเงินจาก GPSC แลว้ทั้งจาํนวน 
 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 PTTI จาํหน่ายเงินลงทุนใน NSC พร้ อมกับการ จาํหน่าย  XPCLให้แ ก่  GPSC 

บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 196.03 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

PTTI (PTTML) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของ PTTI คร้ังท่ี 13/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการปรับ

โครงสร้างการถือหุน้ในธุรกิจถ่านหิน โดยทาํการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย 3 แห่ง PTT Asia Pacific 

Mining Pty Ltd (PTTAPM), Reds Island Minerals Ltd (RIM) และ International Coal Holding Pty Ltd (ICH) 

ให้แก่ PTT Mining Limited (PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI และอนุมติัให้ดาํเนินการเลิกบริษทัทั้ง 3 แห่ง  
 

ทั้งน้ี PTTAPM และ RIM จะดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม2557 และ ICH 

จะดาํเนินการชาํระหน้ีและเลิกบริษทั โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2558 
 

PTTI (SAR) 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 บริษทั Sarkari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTT Mining Limited 

(PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดรั้บการอนุมติัเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์  
 

เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 PTTML ไดรั้บการตอบรับการขายหุน้ จากการทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย

ของ SAR เป็นจาํนวน 10,782,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95 โดยมีมูลค่าจ่ายซ้ือจาํนวน 16,368,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

เทียบเท่า 487,087,689 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมจากร้อยละ 93.63 เป็นร้อยละ 94.58 และไดด้าํเนินการเพิกถอน

หลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วเสร็จ โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนไม่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยสิ์งคโปร์ตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 
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12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

PTTI (NL1PC)  

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 PTTI โดยผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จาํกดั (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ PTTI เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั นํ้ าลิก 1 พาวเวอร์ จาํกดั (NL1PC) เพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํ้าในประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย NL1PC มีทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่า 

6,109,660 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง PTTIH ถือหุ้นจาํนวน 

8,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 NL1PC เรียกชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 

479,664 บาท ซ่ึง PTTIH ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 และเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 

2556 NL1PC เรียกชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,984,928 บาท ซ่ึง PTTIH 

ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 
 

BIC 

ในระหวา่งปี บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมทั้งหมด 3 คร้ัง เป็นจาํนวนเงิน

รวม 61 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการ

จาํหน่ายเงินลงทุนใน BIC ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดเป็นจาํนวน 34.25 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของ

จาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 590 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) ซ่ึงบริษทัฯ 

ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 171.96 ลา้นบาท และ 247.50 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

PTTEP (PTTEP HK Holding) 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 PTTEP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และ PTTEPI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP 

ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP HK Holding Limited ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง และมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 

ดอลลาร์ฮ่องกง โดยประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยมี PTTEP 

เป็นผูถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และ PTTEPI เป็นผูถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุน

จดทะเบียน PTTEP HK Holding มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

PTTEP (PTTEP NH และ PTTEP BI) 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยและนิติบุคคลรวม 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

บริษทั PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) มีเงินทุนจาํนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTEPI) และ บริษทั PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของ PTTEP ลงทุนร่วมกนัในสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ตามลาํดบั 
 

บริษทั PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ย

หุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี PTTEP NH เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 PTTEP NH ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP และบริษทั Pertamina Hulu Energi Oil 

and Gas ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Pertamina ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreements) 

ร่วมกนั เพื่อเขา้ซ้ือบริษทั Natuna 2 B.V. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Hess Corporation ท่ีถือสัดส่วนร้อยละ 23 

ในโครงการ Natuna Sea A ซ่ึงอยูน่อกชายฝ่ังประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 PTTEP NH และบริษทั Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือ 

บริษทั Natuna 2 B.V. มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP ส่งผลให้ PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุน

ทางออ้มในโครงการ Natuna Sea A ร้อยละ 11.50 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 41 การซ้ือธุรกิจ) 

 

PTTEP (UAQ) 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 บริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

PTTEP ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั Canemir Petroleum (UAQ) Corp. โดยการจดัตั้งบริษทั UAQ Petroleum Limited 

(UAQ) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง และมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกงโดยประกอบดว้ย 

หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดย PTTEP FH เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ

ทุนจดทะเบียน และบริษทั Canemir Petroleum (UAQ) Corp. เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 

UAQ มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTEP  
 

CHPP 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดเป็นจาํนวน 50 ลา้นหุน้ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ให้กบั GPSC เป็นเงินจาํนวน 210 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงิน

ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 196.03 ลา้นบาท และ 106.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

PTTPMMA 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั 

พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Poly Methyl 

Methacrylate (PMMA) รวมถึงผลิตและจาํหน่ายเม็ดพลาสติกดงักล่าว โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

PTTPMMA มีทุนจดทะเบียน 660 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 6.6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 PTTPMMA เรียกชาํระค่าหุ้นคร้ังแรกหุ้นละ 25 บาท เป็นเงินจาํนวน 165 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 
 

PTTOM 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้ง PTT Oil 

Myanmar Co.,Ltd. (PTTOM) เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการและดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งน้ี PTTOM จดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 
 

PTTOM มีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 9.56 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2556  
 

PTTRTC 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมนดัพิเศษ คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2556 อนุมติั

ให้จดัตั้ง PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อรวมศูนยก์ารปฏิบติัการ

ทางการเงินของกลุ่ม ปตท. โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย PTTRTC จดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือ

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2556  
 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 PTTRTC ไดเ้รียกให้ชาํระค่าทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ

เทียบเท่า 31.40 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน  
 

TTM(M) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 อนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุน

โครงการ EVA Project ของ Trans Thai-Malaysia Sdn Bhd. (TTM(M)) โดยบริษทัฯ เพ่ิมทุนใน TTM(M) ในวงเงิน 

33.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,014 ลา้นบาท 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นบริษทั TTM(M) เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

21 ลา้นริงกิต จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ลา้นริงกิต เป็น 121 ลา้นริงกิต โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนได ้

(Redeemable Preference Shares (RPS)) จาํนวน 21 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ริงกิต  
 

ในระหว่างปี TTM(M) เรียกชาํระค่าหุ้น คร้ังท่ี 1 จาํนวน 7.5 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 ริงกิต เป็นเงินจาํนวน 75 

ล า้ น ร ิง ก ิต  ห ร ือ เ ท ีย บ เ ท ่า  719.99 ล า้ น บ า ท  ซึ ่ ง บ ร ิษ ทั ฯ  ไ ด จ้ ่า ย ชํ า ร ะ ค ่า หุ ้น แ ล ว้ ทั ้ง จํ า น ว น
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.7 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

PTTMCC 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของ PTTMCC เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1,140 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 360 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 114 ลา้นหุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 710.01 

ลา้นบาท  
 

TSR 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมทุน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ท่ีสัดส่วนร้อยละ 40 โดยมี

วงเงินร่วมทุน 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นและสัญญาจองซ้ือหุ้นกบับริษทั 

ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (TSE) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 และเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 TSE ไดเ้รียกชาํระ 

ค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 130 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินลงทุนเป็นจาํนวน 3 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00001 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 TSR ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุน จาํนวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนและส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 40 

และ TSR มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัฯ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 TSR ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 1,333,333 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

และส่วนเกินมูลค่าหุน้ มูลค่าหุน้ละ 200 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 279.99 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุน

และส่วนเกินมูลค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือรักษาสัดส่วนการลงทุนใน TSR ในอตัรา

ร้อยละ 40 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุน

ใน TSR ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด จาํนวน 21.33 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

เป็นจาํนวนเงินรวม 927 ลา้นบาทใหก้บั GPSC ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 

ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 170.39 

ลา้นบาท และ 243.79 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

THAPPLINE 

ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นใน

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) จากบริษทั บีพีออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
  

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มใน THAPPLINE โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.25 จากเดิม

ร้อยละ 33.19 เป็น 36.44 จาํนวน 2,750,259 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 37.12 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าว
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.8 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

12.8.1 รายการสินทรัพยสุ์ทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ โดยแสดงขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 679.61 1,154.07 79,200.56 115,878.33 438.52 4,834.22 907.15 82,184.04 98,958.10 394.78 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,023.48 2,415.62 132,986.23 102,887.71 115.00 11,509.24 2,271.70 140,764.62 89,190.16 105.67 

หน้ีสินหมุนเวียน (561.97) (458.50) (41,198.67) (61,374.40) (287.53) (1,151.53) (436.61) (35,848.30) (43,280.78) (265.23) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,392.81) (97.07) (50,586.60) (51,741.78) (39.86) (4,939.33) (554.82) (65,663.94) (44,845.86) (45.48) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,748.31 3,014.12 120,401.52 105,649.86 226.13 10,252.60 2,187.42 121,436.42 100,021.62 189.74 

 

 

งบกาํไรขาดทุน : 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืน ๆ 

รายได ้ 2,121.70 2,206.82 276,920.23 462,834.33 492.73 12,094.98 2,201.59 287,176.96 475,467.57 637.14 

ค่าใชจ่้าย (1,816.79) (1,513.11) (259,285.65) (453,982.82) (435.56) (11,557.43) (1,530.15) (269,654.42) (464,988.86) (571.29) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 304.91 693.71 17,634.58 8,851.51 57.17 537.55 671.44 17,522.54 10,478.71 65.85 

ภาษีเงินได ้ (16.68) (48.23) (965.44) (217.81) (11.33) 39.22 (129.91) (684.42) (1,614.34) (15.50) 

กาํไรสุทธิ 288.23 645.48 16,669.14 8,633.70 45.84 576.77 541.53 16,838.12 8,864.37 50.35 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

12.8 ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8.2 บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 2.90 

ลา้นบาท (2555 : 3.25 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 จาํนวน 78.58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 75.51 ลา้นบาท) 
 

12.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทัร่วม 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

BCP 10,399.27 11,898.27 

IRPC 25,655.20 32,423.14 

TOP 56,092.26 67,611.21 

PTTGC 173,590.11 154,302.32 
 

12.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียงต่างจาก

สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ร้อยละ 

บริษทั สัดส่วนอาํนาจในการออกเสียง สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   

BSA 57.14 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   

HMC 42.10 41.44 

บริษทัร่วม   

THAPPLINE 38.25 36.19 
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13. เงนิลงทุนเผือ่ขาย  
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ช่ือบริษัท 

 

จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2556 2555 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทฯ :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั

อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์(MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  

 เคมีภณัฑ ์(FAM EPIF) 

 

 

 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภท 

ธุรกจิ 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

    2556 2555 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTEP :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา สาํรวจแหล่ง

นํ้ามนั และ 

ก๊าซธรรมชาติ 

Cove 2.42 2.42 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTI :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ SET 12.37 12.37 
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13. เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 

ในเดือนธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ข. ของกองทุนรวมวายุภกัษห์น่ึง ภายหลงัการ

แปรสภาพ ในงบการเงินรวมจาํนวน 14.52 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 10 ลา้นบาทโดยระยะเวลา

ถือครองหน่วยลงทุนขั้นตํ่าประมาณ 1 ปี กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

13.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 

 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 20.00 10.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 29.16 24.12 

 WRL 2.42 2.42 45.83 41.95 - - - - 

 XML 12.37 12.37 240.80 224.79 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   622.63 602.74 336.00 336.00   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

 MFC Energy Fund 32.57 32.57 503.65 504.89 503.65 504.89 - - 

 FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 71.83 

 VAYU1   14.52 - 10.00 - - - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,818.17 6,804.89 6,813.65 6,804.89   

         

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 

 มูลค่าเงินลงทุน   7,440.80 7,407.63 7,149.65 7,140.89   

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,197.42 5,564.70 5,355.27 5,730.55   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (38.78) - - -   

  รวม   12,599.44 12,972.33 12,504.92 12,871.44 120.99 105.95 
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13. เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,972.33 11,680.42 12,871.44 11,421.51 

- เงินลงทุนเพิ่ม 14.52 42.05 10.00 - 

- จาํหน่ายเงินลงทุน (1.24) - (1.24) - 

- ค่าเผือ่การปรับมูลค่าของเงินลงทุน (356.25) 1,256.26 (375.28) 1,449.93 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (35.33) - - - 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5.41 (6.40) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  12,599.44 12,972.33 12,504.92 12,871.44 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 

14.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ 

ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2556 2555 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทฯ :     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั (PA(Huizhou)) จีน การตลาดนํ้ามนั - 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั - - 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ามนั 

อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย  ผลิตเส้นดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอเลฟินซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00016) 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

14.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผล 

 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่         

1. PA (Huizhou) - 25.00 - 15.16 - 15.16 - - 

2. FPT* - - 0.02 - 0.02 - - - 

3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

4. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 285.00 270.00 

5. ROC 5.91 5.91 1,094.35 909.84 - - - - 

6. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - - - - 

7. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

8. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - -  

9. KOT 10.00 10.00 115.30 107.63 - - - -  

10. KIF 10.00 10.00 47.78 44.60 - - - - 

11. K I 10.00 10.00 240.16 224.19 - - - - 

12. K II 10.00 10.00 64.19 59.93 - - - - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน   2,700.25 2,499.80 1,120.28 1,135.42   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (499.76) (483.84) (14.14) (29.30)   

รวม   2,200.49 2,015.96 1,106.14 1,106.12 285.00 270.00 

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00024 จาํนวน 66 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 22,220 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สัดส่วน

เงินลงทุนร้อยละ 0.00016 จาํนวน 44 หุน้ เป็นเงินจาํนวน 220 บาท ) 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

14.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,015.96 1,749.85 1,106.12 1,106.12 

- เงินลงทุนเพิ่ม 184.53 266.11 0.02 - 

- จาํหน่ายเงินลงทุน (15.16) (44.00) (15.16) (44.00) 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน  15.16 44.00 15.16 44.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,200.49 2,015.96 1,106.14 1,106.12 

 

 

14.4 รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

ROC 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 HMC ไดซ้ื้อหุน้สามญัใหม่ของ ROC ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม จาํนวน 4,452,001 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยคิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 445 ลา้นบาท ในระหว่างปีไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวตาม

สัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 184.50 ลา้นบาท และจะทยอยชาํระเป็นคราว ๆ ไป 

 

FPT 

ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั 

ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั (FPT) จากบริษทั บีพี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเตด็ จาํกดั  
 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มใน FPT โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.00008 จากเดิมร้อยละ 

0.00016 เป็น 0.00024 จาํนวน 22 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 22,000 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

 

PA (Huizhou)  

ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PA (Huizhou) เน่ืองจากตามมติคณะกรรมการ

ของ PA (Huizhou) เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 ให้ยกเลิกบริษทั และตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2544 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2544 ให้ถอนการลงทุนสถานีบริการในประเทศจีน หลงัจากชาํระบญัชีแลว้เสร็จ บริษทัฯ มี

สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึง ซ่ึงยงัคงฝากธนาคารในประเทศจีน 

 

 



104 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,421.68 5,439.68 1.11 9,862.47 

 -  เพิ่มข้ึน - 9.09 45.87 54.96 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (827.42) (1,850.45) (46.98) (2,724.85) 

 -  ขายและจาํหน่าย - (16.51) - (16.51) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 3,581.81 - 7,176.07 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (1,770.99) - (1,770.99) 

 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (217.46) - (217.46) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท - 1,070.06 - 1,070.06 

 -  ขายและจาํหน่าย - 14.21 - 14.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - (904.18) - (904.18) 

     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 3,668.69 1.11 8,091.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 2,677.63 - 6,271.89 



105 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (ต่อ) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวา่ง

ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,421.68 1,781.54 1.11 6,204.33 

 -  เพิ่มข้ึน - 2.11 45.87 47.98 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (827.42) (1,443.59) (46.98) (2,317.99) 

 -  ขายและจาํหน่าย - (16.51) - (16.51) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 323.55 - 3,917.81 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (1,157.64) - (1,157.64) 

 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (58.52) - (58.52) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท - 1,029.27 - 1,029.27 

 -  ขายและจาํหน่าย - 14.21 - 14.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - (172.68) - (172.68) 

     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,421.68 623.90 1.11 5,046.69 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,594.26 150.87 - 3,745.13 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 10,376.19 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 : 17,823.53 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 6,260.81 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 

13,241.72 ลา้นบาท) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

 

 

 

อาคาร 

และส่วน 

ปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์ 

 

สินทรัพยเ์พื่อ 

การสาํรวจ 

และผลิต 

ปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์

อ่ืน ๆ 

 

 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 

 

 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,707.97 45,854.79 346,190.47 558,912.90 17,839.59 45,215.29 1,020,721.01 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) 24.66 - 0.34 11,272.66 - 1,451.19 12,748.85 

- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) (126.70) (195.82) (1,380.88) - - (1,376.53) (3,079.93) 

- ซ้ือสินทรัพย ์ 208.59 738.03 4,164.34 97,850.68 1,240.94 22,459.54 126,662.12 

- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 1,220.36 1,220.36 

- โอนเปล่ียนประเภท 4,614.93 5,561.59 17,014.64 3,712.10 (827.95) (24,513.73) 5,561.58 

- ขายและจาํหน่าย - (114.01) (3,871.30) (5,798.24) (149.97) (90.30) (10,023.82) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 64.08 229.68 1,483.08 42,624.27 (441.28) (40.09) 43,919.74 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 11,493.53 52,074.26 363,600.69 708,574.37 17,661.33 44,325.73 1,197,729.91 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (16,153.93) (117,714.16) (221,510.77) (8,027.91) - (363,406.77) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) - - - (2,495.75) - - (2,495.75) 

- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - 33.21 74.16 - - - 107.37 

- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (2,166.52) (15,447.90) (49,750.70) (1,510.74) - (68,875.86) 

- โอนเปล่ียนประเภท - (1,062.06) 30.57 - 35.91 - (995.58) 

- ขายและจาํหน่าย - 39.23 3,548.34 1,437.30 68.56 - 5,093.43 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 237.27 (952.45) (18,973.85) 89.54 - (19,599.49) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - (19,072.80) (130,461.44) (291,293.77) (9,344.64) - (450,172.65) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.69) (259.28) (6,410.88) - - (6,753.27) 

- กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 55.29 - 242.73 - - - 298.02 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 0.01 (453.26) - - (453.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (23.13) (4.69) (16.54) (6,864.14) - - (6,908.50) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 6,629.55 29,696.17 228,217.03 330,991.25 9,811.68 45,215.29 650,560.97 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 11,470.40 32,996.77 233,122.71 410,416.46 8,316.69 44,325.73 740,648.76 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นภาระคํ้าประกนั เป็นเงินจาํนวน 9,956.28 ลา้นบาท
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

 

 

 

อาคาร 

และส่วน 

ปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์ 

 

สินทรัพย ์

อ่ืน ๆ 

 

 

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 

 

 

ราคาทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 3,983.47 27,342.43 276,399.36 10,369.78 29,472.83 347,567.87 

- ซ้ือสินทรัพย ์ 20.49 230.08 1,659.76 463.46 19,385.33 21,759.12 

- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 1,219.25 1,219.25 

- โอนเปล่ียนประเภท 2,469.01 3,737.01 5,100.05 773.61 (9,903.44) 2,176.24 

- ขายและจาํหน่าย - (28.12) (3,490.67) (72.36) (76.89) (3,668.04) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 6,472.97 31,281.40 279,668.50 11,534.49 40,097.08 369,054.44 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - (11,372.90) (100,644.85) (6,502.68) - (118,520.43) 

- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,133.84) (11,111.56) (1,012.04) - (13,257.44) 

- โอนเปล่ียนประเภท - (1,030.27) 1.88 (2.49) - (1,030.88) 

- ขายและจาํหน่าย - 25.87 3,258.31 36.23 - 3,320.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - (13,511.14) (108,496.22) (7,480.98) - (129,488.34) 

       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (78.42) (4.70) (259.15) - - (342.27) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 55.29 - 242.73 - - 298.02 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (23.13) (4.70) (16.42) - - (44.25) 

       
ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 3,905.05 15,964.83 175,495.36 3,867.10 29,472.83 228,705.17 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 6,449.84 17 ,765.56 171,155.86 4,053.51 40,097.08 239,521.85 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 

1,220.36 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 838.62 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 

1,219.25 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 759.24 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 

2.00 - 3.89 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ร้อยละ 1.70 - 4.80) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ สินทรัพย์

ประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ราคาทุน 1,173.58 1,125.79 947.34 867.93 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (489.03) (346.91) (400.26) (263.06) 

ราคาตามบญัชี 684.55 778.88 547.08 604.87 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 PTTEP มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาลต่างประเทศ (Carried Costs) แสดงเป็นรายการ

ภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน และค่าใชจ่้ายในการสํารวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจ 

และผลิตปิโตรเลียม 

 

 

สินทรัพยใ์นการสาํรวจ 

และประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากร 

 

สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ

ปิโตรเลียม 

(ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 

ถึง 31 ธนัวาคม 2556) 

เวยีดนาม 52/97 - - 33.11 - 

เวยีดนาม บี และ 48/95 - - 34.65 - 

เวยีดนาม 16-1 847.25 - - 1,268.59 

เวยีดนาม 9-2 1,088.66 - - 791.82 

แอลจีเรีย 433เอ และ 416บี 249.32 - - 428.92 

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 4.12 1,335.94 - 308.10 

เมียนมาร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 - 14.56 - 89.79 

โมซมับิก โรวมูา ออฟชอร์  

 แอเรีย วนั 
19.07 1,206.25 - 360.96 

โมซมับิก โรวมูา ออนชอร์ - 6.16 - 19.20 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินสาํรองจ่ายแทนรัฐบาลของโครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ไดรั้บ

คืนครบจาํนวนแลว้ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามสัดส่วนร่วมทุน (Recoupment) 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ

สาํรวจและประเมิน

ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 6,364.26 18,763.90 97,427.18 3,883.79 126,439.13 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) 0.01 - 943.94 - 943.95 

 -  ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) (2.13) - - - (2.13) 

 -  เพิ่มข้ึน 1,840.14 91.75 6,552.81 197.83 8,682.53 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 241.59 29.81 (3,879.35) 92.84 (3,515.11) 

 -  ขายและจาํหน่าย (5.31) (17.36) (3,684.89) (3.31) (3,710.87) 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 268.19 73.74 6,730.42 73.75 7,146.10 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 8,706.75 18,941.84 104,090.11 4,244.90 135,983.60 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (1,999.60) (6,074.78) - (1,315.34) (9,389.72) 

 -  ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 1.69 - - - 1.69 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (783.13) (517.38) - (226.07) (1,526.58) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.39) - - - (0.39) 

 -  ขายและจาํหน่าย 3.94 14.78 - - 18.72 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (62.26) 1.10 - (38.57) (99.73) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (2,839.75) (6,576.28) - (1,579.98) (10,996.01) 

      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - - (105.77) (73.68) (179.45) 

 -  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - (10.02) (10.02) 

 -  กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 109.13 - 109.13 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (3.36) (6.00) (9.36) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - - - (89.70) (89.70) 

      ราคาตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 4,364.66 12,689.12 97,321.41 2,494.77 116,869.96 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 5,867.00 12,365.56 104,090.11 2,575.22 124,897.89 



111 

17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 3,135.85 18,340.45 51.55 21,527.85 

 -  เพิ่มข้ึน 139.19 0.52 - 139.71 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 225.58 14.27 - 239.85 

 -  ขายและจาํหน่าย (2.19) - - (2.19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,498.43 18,355.24 51.55 21,905.22 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 (947.07) (5,873.16) (51.55) (6,871.78) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (483.39) (482.41) - (965.80) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.06 - - 0.06 

 -  ขายและจาํหน่าย 1.39 - - 1.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (1,429.01) (6,355.57) (51.55) (7,836.13) 

     
ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,188.78 12,467.29 - 14,656.07 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,069.42 11,999.67 - 14,069.09 
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18. สินทรัพย์เหมอืง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  47,373.28 

 -  เพิ่มข้ึน  2,736.90 

 -  โอนเปล่ียนประเภท  722.30 

 -  ขายและจาํหน่าย  (41.11) 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  3,670.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  54,462.22 

   
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  (12,060.23) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (5,875.18) 

 -  ขายและจาํหน่าย  0.80 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (1,222.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  (19,157.22) 

   
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  (80.22) 

 -  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (5.58) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  (85.80) 

   
ราคาตามบญัชี   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  35,232.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  35,219.20 
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19. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,501.14 28,432.57 

- เพิ่มข้ึน (หมายเหตุฯ 41)  4,135.82 19,051.36 

- ขายธุรกิจ  (506.27) - 

- โอนเปล่ียนประเภท (56.43) - 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (231.51) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,776.97 (751.28) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 51,851.23 46,501.14 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย 

ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2541 0 - 20 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซีย 30 
 

20.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,380.54 14,501.16 944.47 1,591.26 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (66,891.14) (60,020.89) (4,210.07) (4,848.70) 

 (52,510.60) (45,519.73) (3,265.60) (3,257.44) 

 

20.2 ภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

และ 2555 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินได ้:      

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 44,390.68 45,549.51 828.70 4,073.32 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั 952.56 (1,219.13) (47.81) (370.83) 

 45,343.24 44,330.38 780.89 3,702.49 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (2,107.18) 3,199.84 83.22 (186.04) 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  

การแปลงค่าฐานภาษี  4,456.08 (1,013.84) - - 

 2,348.90 2,186.00 83.22 (186.04) 

รวม 47,692.14 46,516.38 864.11 3,516.45 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 2556 งบกาํไรขาดทุน 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 125.83 (4.17) - 121.66 

สินคา้คงเหลือ 54.21 (51.26) - 2.95 

เงินลงทุน 5.86 0.61 0.05 6.52 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 46.34 (641.81) (873.99) (1,469.46) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 141.25 4.87 - 146.12 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 544.91 16.85 9.56 571.32 

ขาดทุนสะสมยกไป 8,868.12 14.08 688.61 9,570.81 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ใน 

ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 1,554.02 36.38 29.70 1,620.10 

อ่ืน ๆ 3,160.62 67.48 582.42 3,810.52 

 14,501.16 (556.97) 436.35 14,380.54 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,326.57 3,301.95 7,322.23 70,950.75 

ลกูหน้ีอ่ืน 2,385.28 316.63 139.69 2,841.60 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,146.11 - (75.06) 1,071.05 

เงินกูย้มื 920.23 (738.13) - 182.10 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 

การแปลงค่าฐานภาษี (4,855.05) 3,565.70 (122.35) (1,411.70) 

อ่ืน ๆ 97.75 (4,654.22) (2,186.19) (6,742.66) 

 60,020.89 1,791.93 5,078.32 66,891.14 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 2555 งบกาํไรขาดทุน 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2555 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 106.71 19.12 - 125.83 

สินคา้คงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 393.81 (358.66) 11.19 46.34 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 607.23 (59.52) (2.80) 544.91 

ขาดทุนสะสมยกไป 9,285.89 (72.92) (344.85) 8,868.12 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ใน 

ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 7,463.48 (3,755.20) (2,154.26) 1,554.02 

อ่ืน ๆ 1,265.97 2,031.17 (136.52) 3,160.62 

 19,318.40 (2,190.00) (2,627.24) 14,501.16 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,908.86 3,519.74 16,897.97 60,326.57 

ลกูหน้ีอ่ืน 2,533.99 (141.83) (6.88) 2,385.28 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูย้มื 1,147.97 (227.74) - 920.23 

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 

การแปลงค่าฐานภาษี (4,133.06) (819.18) 97.19 (4,855.05) 

อ่ืน ๆ 2,622.80 (2,334.99) (190.06) 97.75 

 42,936.69 (4.00) 17,088.20 60,020.89 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 2556 

งบกาํไรขาดทุน 

 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2556 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 125.83 (4.43) - 121.40 

สินคา้คงเหลือ 54.21 (53.09) - 1.12 

เงินลงทุน 5.86 (3.03) - 2.83 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 537.32 (598.00) - (60.68) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 141.25 4.87 - 146.12 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 475.05 9.87 - 484.92 

อ่ืน ๆ 251.74 (2.98) - 248.76 

 1,591.26 (646.79) - 944.47 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ลกูหน้ีอ่ืน 2,390.75 269.53 - 2,660.28 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,146.11 - (75.06) 1,071.05 

เงินกูย้มื 920.23 (738.13) - 182.10 

อ่ืน ๆ 391.61 (94.97) - 296.64 

 4,848.70 (563.57) (75.06) 4,210.07 
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20. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

20.3 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 2555 

งบกาํไรขาดทุน 

 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2555 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 106.71 19.12 - 125.83 

สินคา้คงเหลือ 49.64 4.57 - 54.21 

เงินลงทุน 5.86 - - 5.86 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 756.36 (219.04) - 537.32 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139.81 1.44 - 141.25 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 482.67 (7.62) - 475.05 

อ่ืน ๆ 266.74 (15.00) - 251.74 

 1,807.79 (216.53) - 1,591.26 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ลกูหน้ีอ่ืน 2,533.99 (143.24) - 2,390.75 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 856.13 - 289.98 1,146.11 

เงินกูย้มื 1,147.97 (227.74) - 920.23 

อ่ืน ๆ 423.20 (31.59) - 391.61 

 4,961.29 (402.57) 289.98 4,848.70 
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21. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,688.54 7,346.23 6,780.11 8,495.57 

- Make-up Right (997.99) (1,657.69) (1,146.10) (1,715.46) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,690.55 5,688.54 5,634.01 6,780.11 

 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้สําหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุใน

สัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป 

(Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานา

ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินประกนัและมดัจาํ 697.90 705.23 49.50 43.85 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 7,992.53 8,322.98 3,565.52 3,852.71 

สินคา้คงเหลือ - สาํรองตามกฎหมาย 23,374.88 17,936.44 23,374.88 17,936.44 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 717.09 723.25 - - 

อ่ืน ๆ 2,831.90 1,310.99 189.46 52.37 

รวม 35,614.30 28,998.89 27,179.36 21,885.37 

 

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดจ้ดักลุ่มบริษทัเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัน้ี

และเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนนํ้ ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญติัฯ ฉบบัน้ีได้กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัตาม

ม า ต ร า  7  ตอ้งสาํรองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเป็นผูก้าํหนด ปัจจุบนัได้

สํารองใชต้ามอตัราร้อยละ 6 (จากเดิมอตัราร้อยละ 5) ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้บัอธิบดีกรมธุรกิจ

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน พ.ศ. 2556 
 

ในปี 2556 และปี 2555 กลุ่มบริษทัมีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ - สาํรองตามกฎหมายให้เท่ากบัมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ หรือราคาทุนท่ีตํ่ากวา่ 
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23. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.68 - 3.65 

ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.95 - 6.45 ต่อปี) 
 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,115.74 5,045.90 4,924.06 4,054.52 

เงินประกนัตามสัญญา 14.48 6.39 - - 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 

 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 1,202.41 328.62 - - 

อ่ืน ๆ 2,765.69 616.39 559.00 196.97 

รวม 9,098.32 5,997.30 5,483.06 4,251.49 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3,770.11 3,195.18 2,500.00 2,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 116.76 191.59 116.76 191.59 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 4,552.18 6,654.56 - 2,308.31 

หุน้กู ้- สกลุบาท 14,645.00 29,559.71 2,946.20 24,550.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 22,550.75 - 22,550.75 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 308.80 229.50 259.66 177.34 

รวม 45,943.60 39,830.54 28,373.37 29,227.24 

 

เงินกูย้มืระยะยาว 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 25,433.05 29,203.17 19,000.00 21,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 28.32 105.82 28.32 105.82 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 75,394.58 67,630.24 27,364.12 17,466.33 

หุน้กู ้- สกลุบาท 164,304.64 158,945.52 156,808.00 139,754.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 157,167.46 141,184.06 76,057.30 80,294.32 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 235.18 444.80 170.15 351.11 

รวม 422,563.23 397,513.61 279,427.89 259,471.78 

 

 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 6,000.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : 7,000.00 

ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํแนก

ตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 82,876.82 38,481.11 56,287.81 17,655.50 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 385,630.01 398,863.04 251,513.45 271,043.52 

รวม 468,506.83 437,344.15 307,801.26 288,699.02 

 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

พนัธบตัร ปตท. 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 5.07% - 7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.52% - 4.71% 3.04% - 5.22% 2.52% - 4.36% 3.04% - 4.36% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 1.23% - 6.05% 1.59% - 6.05% 1.59% - 2.99% 1.59% - 3.09% 

- เยนญ่ีปุ่น 4.45% 4.45% 4.45% 4.45% 

- ดอลลาร์แคนาดา 2.98% - 3.38% 3.00% - 3.40% - - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.20% - 7.40% 3.20% - 7.40% 3.20% - 7.40% 3.20% - 7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.07% - 6.35% 1.38% - 6.35% 1.07% - 5.88% 1.38% - 5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33% - 5.90% 3.33% - 6.25% 3.33% - 4.80% 3.33% - 5.10% 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืสกลุบาท และสกลุต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

ดอลลาร์ 

แคนาดา 

รวมเทียบเท่า 

บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 32,695.76 1,689.22 23,000.00 475.00 106,980.56 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 41) 1,572.19 62.00 - - 3,574.40 

- กูเ้พิ่ม 389.39 310.00 - - 9,523.97 

- ชาํระคืน (3,349.05) (280.41) - - (12,368.97) 

- ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) (1,961.58) - - - (1,961.58) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 3,232.01 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - 313.08 

- อ่ืน ๆ 1.53 - - - 1.53 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 29,348.24 1,780.81 23,000.00 475.00 109,295.00 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (3,886.87) (139.08) - - (8,439.05) 

เงินกูย้มืระยะยาว 25,461.37 1,641.73 23,000.00 475.00 100,855.95 

 

 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 

บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 23,797.41 375.00 23,000.00 43,572.05 

- กูเ้พิ่ม - 310.00 - 9,134.58 

- ชาํระคืน (2,152.33) (75.00) - (4,865.81) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 1,168.38 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 21,645.08 610.00 23,000.00 49,009.20 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,616.76) - - (2,616.76) 

เงินกูย้มืระยะยาว 19,028.32 610.00 23,000.00 46,392.44 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื - สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงลงนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินเป็นวงเงิน

จาํนวน 5,650 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ MLR ลบ 1.75 ถึง 1.90 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน กาํหนด

ชาํระคืนเงินกูภ้ายใน 12 ปี นบัจากวนัลงนามในสัญญา และ ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ดงักล่าวมีเงินกูซ่ึ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมรอตดัจ่ายแลว้เป็นจาํนวนเงิน 4,903.95 ลา้นบาท (บริษทัฯ รับรู้เงินกูต้าม

สัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 1,961.58 ลา้นบาท) (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41) 
 

โดยเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวออกไป ส่งผลให้

บริษทัฯ หยดุการรับรู้เงินกูด้งักล่าวในงบการเงินรวม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42) 
 

เงนิกู้ยมื - สกลุต่างประเทศ 
 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 บริษทัฯ ลงนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 3 ราย จาํนวน 310 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ท่ี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ LIBOR บวก 1.78 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ระยะเวลากู ้5 ปีนบัจากวนัเบิกเงินกู ้

โดยในวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวน 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื - สกลุบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัที่กู้ สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั

ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกัน 

ความเส่ียง 
         

28/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั 

6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

ทุกงวดคร่ึงปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 

ทุกงวดคร่ึงปี และ 

งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 

30 มีนาคม 2562 

-ในปี  2553 บริษัทฯ ทําสัญญาแลกเป ล่ียนอัตราดอกเ บ้ีย 

(Interest Rate Swap: IRS) ซ่ึงมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

-ในปี 2555 คู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก

อตัราลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวกอตัราร้อยละคงท่ี เป็น 

อตัราคงท่ีร้อยละ 4.355 ต่อปี 

อตัราคงท่ีร้อยละ 

4.355 ต่อปี 

- 

         

29/06/2552 บาท 7,000 อตัราลอยตวั 

6M THBFIX  

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

ทุกงวดคร่ึงปี ทยอยชาํระคืนเงินตน้ 

ทุกงวดคร่ึงปี และ 

งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 

30 มีนาคม 2562 

ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) ซ่ึง

มีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้ งแต่ว ันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 

จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

อตัราลอยตวั 

6M THBFIX 

บวกอตัราร้อยละคงท่ี 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

ดงักล่าว มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 

1 คร้ัง ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 ใน

การเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา

ลอยตัวร้อยละ 6M THBFIX บวก

อัตราร้อยละคงท่ี  เ ป็นอัตราคงท่ี 

ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยในวนัท่ี 30 

ธันวาคม 2556 คู่สัญญาเลือกท่ีจะไม่

ใชสิ้ทธิดงักล่าว 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื - สกลุต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกุลเงินต่างประเทศบางส่วน โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัที่กู้ สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั

ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกัน 

ความเส่ียง 
         

05/04/2549 เยนญ่ีปุ่น 23,000 4.45 ของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดชาํระคืน 

เงินตน้ในวนัท่ี 

7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญา Participating SWAP (P-SWAP) 

สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเพื่อลดระดบัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุล

เงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น จาํนวน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขใน

สัญญาสิทธิดังกล่าว ณ ภาวะตลาดปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ

เลือกซ้ือเ งินสกุลเยนญ่ีปุ่นจํานวนดังกล่าวได้ด้วยจํานวน

เทียบเท่า  196.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้ ง น้ี  บริษัทฯ  มี ค่ า 

premium ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงท่ีประมาณ 

1.38 ของเงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

(ค่า premium) 

จํา นว น เ งิ นส กุลด อล ล า ร์ ส ห รั ฐ

เทียบเท่าท่ีใชใ้นการซ้ือเงินสกุลเยน

ญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัช่วงอตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐ  และ

สกลุเยนญ่ีปุ่น 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1 เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื - สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเส่ียงทางการเงินจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว - สกุลเงินต่างประเทศบางส่วน โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัที่กู้ สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนั

ความเส่ียง 

เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกัน 

ความเส่ียง 
         

25/05/2553 ดอลลาร์

สหรัฐ 

300 อตัราลอยตวั LIBOR 

 บวกอตัราร้อยละ

คงท่ี 

ต่อปีของเงินตน้สกลุ 

ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดชาํระคืน

เงินตน้ในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในปี 2553 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) 

-ในปี 2554 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) 

สําหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไดใ้ชสิ้ทธิ

ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา

ร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.756 ต่อปี ซ่ึงมี

ผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้ งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554 จนครบ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

-ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารความเส่ียง

สาํหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ีระหว่าง 

1.585-2.989 ของ 

เงินตน้สกุล 

ดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 176,714.22 5,373.01 138,224.49 4,500.05 

- สกลุบาท 178,949.64 - 188,505.23 - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 3,003.99 91.55 2,959.57 96.62 

รวม 358,667.85 5,464.56 329,689.29 4,596.67 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (37,195.75) (684.41) (29,559.71) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 321,472.10 4,780.15 300,129.58 4,596.67 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ บาท 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ     

- สกลุดอลลาร์สหรัฐ 98,608.05 2,992.72 80,294.32 2,608.86 

- สกลุบาท 159,754.20 - 164,304.20 - 

รวม 258,362.25 2,992.72 244,598.52 2,608.86 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (25,496.95) (684.41) (24,550.00) - 

หุน้กูร้ะยะยาว 232,865.30 2,308.31 220,048.52 2,608.86 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

หุ้นกู้ - สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2556 ประเภทไม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ แ ก่

ผู ้ลงทุนสถาบนัและ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ มูลค่า 10,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข รายละเอยีด 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 10,000.00 

อายหุุน้กู ้(ปี) 10 ปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 5.12 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

วนัออกหุน้กู ้ 13 กนัยายน 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 13 กนัยายน 2566 

 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2556 ประเภทไม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 

แก่ผูล้งทุนทัว่ไป มูลค่า 22,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข รายละเอยีด 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 22,000.00 

อายหุุน้กู ้(ปี) 6 ปี 11 เดือน 19 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 4.75 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 

วนัออกหุน้กู ้ 27 พฤศจิกายน 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2563 

 

 

หุ้นกู้ - สกลุต่างประเทศ 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 PTTEP ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ประเภทไม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ แก่ผูล้งทุนสถาบนั

ในต่างประเทศ มูลค่า 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อายหุุน้กู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.707 ต่อปี 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียดว้ยการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียสาํหรับหุน้กู ้

สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

วนัที่

จําหน่าย สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระ 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนัความเส่ียง เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง 

         

22/06/2550 เยน

ญ่ีปุ่น 

36,000 2.71 

ของเงินตน้สกุล 

เยนญ่ีปุ่น 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

29 มิถุนายน 2560 

ในปี 2550 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(Cross Currency Swap: CCS) เป็นหุ้นกูส้กุล

ดอลลาร์สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ  

อตัราลอยตวั LIBOR บวกอตัรา 

ร้อยละคงท่ีต่อปี หรืออตัราคงท่ี 5.5 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง 

ข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 

และอตัราคงท่ีระหวา่ง 4.98-5.37 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังท่ี

จะเปล่ียนจากอัตราดอกเบ้ียคงท่ี เป็น

อัตราดอกเบ้ียลอยตัวร้อยละ LIBOR 

บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

         

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีท่ี 1-3 : 5.00  

ปีท่ี 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ีระหว่าง 4.74-4.75 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

25 กมุภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 

บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 

เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

25 กมุภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั LIBOR 

บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 

เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียดว้ยการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียสาํหรับหุน้กู ้

สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัที่

จําหน่าย สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระ 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนัความเส่ียง เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง 

         

29/11/2553 บาท 6,000 3.2 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

14 ธนัวาคม 2557 

-ในปี 2554 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 99 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

-ในปี 2556 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงท่ี 1.375 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

และอตัราลอยตวั LIBOR บวก 

อตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของเงินตน้

สกลุดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

29/11/2553 บาท 3,000 ปีท่ี 1 - 4 : 3.20  

ปีท่ี 5 - 6 : 4.20 

ปีท่ีเหลือ : 5.00 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

14 ธนัวาคม 2560 

-ในปี 2554 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จํานวน

เทียบเท่า  99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจะส้ินสุดอายุ

สัญญาในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2557 

-ในปี 2555 บริษทัฯ ทาํการปรับโครงสร้างสัญญา

แลกเปล่ียนสกุลเงิน (Restructure Cross Currency 

Swap) โดยสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินดงักล่าวจะ

ส้ินสุดอายสุัญญาในวนัท่ีหุน้กูค้รบกาํหนดไถ่ถอน 

อตัราคงท่ีตั้งแต่ 

ปีท่ี 3 - 4 : 1.375  

ปีท่ี 5 - 6 : 2.64 

ปีท่ีเหลือ : 3.44 

ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํรายการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียดว้ยการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียสาํหรับหุน้กู ้

สกลุบาทและสกลุต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

วนัที่

จําหน่าย สกลุเงนิ 

เงนิต้น

(หน่วย : ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาเงนิกู้ 

กาํหนดชําระ 

ดอกเบีย้ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิต้น เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 

ตามสัญญาป้องกนัความเส่ียง เงือ่นไขของเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง 

         

27/01/2555 บาท 9,000 ปีท่ี 1 - 4 : 4.00  

ปีท่ี 5 - 6 : 4.40 

ปีท่ีเหลือ : 5.50 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

15 พฤศจิกายน 2561 

ในปี 2556 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

(CCS)  เ ป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรั ฐ จํานวน

เทียบเท่า 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยสัญญา

แลกเปล่ียนสกุลเงินดงักล่าวจะส้ินสุดอายุสัญญาใน

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 

บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 

เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

         

25/10/2555 ดอลลาร์

สหรัฐ 

500 3.375 

ของเงินตน้ 

สกลุดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดคร่ึงปี ครบกาํหนดไถ่ถอน

ทั้งจาํนวนในวนัท่ี 

25 ตุลาคม 2565 

-ในปี 2556 บริษัทฯ ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap: IRS) จากอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั โดยสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวจะส้ินสุดอายุ

สัญญาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 

อตัราลอยตวั LIBOR 

บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีของ 

เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 326.21 256.75 272.10 195.77 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 241.20 463.60 177.58 363.83 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (23.43) (46.05) (19.87) (31.15) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 543.98 674.30 429.81 528.45 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวียน  308.80 229.50 259.66 177.34 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 235.18 444.80 170.15 351.11 

รวม 543.98 674.30 429.81 528.45 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 

 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 3,770.11 116.76 4,552.18 14,645.00 22,550.75 308.80 45,943.60 

1 - 2 ปี 3,744.83 27.48 15,974.58 22,140.53 23,149.93 124.21 65,161.56 

2 - 5 ปี 17,931.90 0.84 45,247.81 45,619.47 41,955.40 110.97 150,866.39 

เกิน 5 ปี 3,756.32 - 14,172.19 96,544.64 92,062.13 - 206,535.28 

รวม 29,203.16 145.08 79,946.76 178,949.64 179,718.21 543.98 468,506.83 

 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 3,195.18 191.59 6,654.56 29,559.71 - 229.50 39,830.54 

1 - 2 ปี 3,770.11 96.64 4,254.33 17,641.82 18,099.73 302.73 44,165.36 

2 - 5 ปี 15,427.47 9.18 46,611.58 55,710.53 36,531.52 142.07 154,432.35 

เกิน 5 ปี 10,005.59 - 16,764.33 85,593.17 86,552.81 - 198,915.90 

รวม 32,398.35 297.41 74,284.80 188,505.23 141,184.06 674.30 437,344.15 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,500.00 116.76 - 2,946.20 22,550.75 259.66 28,373.37 

1 - 2 ปี 2,500.00 27.48 9,884.82 22,140.53 - 94.35 34,647.18 

2 - 5 ปี 14,300.00 0.84 10,214.31 43,119.47 24,878.22 75.80 92,588.64 

เกิน 5 ปี 2,200.00 - 7,264.99 91,548.00 51,179.08 - 152,192.07 

รวม 21,500.00 145.08 27,364.12 159,754.20 98,608.05 429.81 307,801.26 

 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

เงินกูย้มื 

สกลุบาท 

จาก สนพ. 

เงินกูย้มื 

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้

สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 2,000.00 191.59 2,308.31 24,550.00 - 177.34 29,227.24 

1 - 2 ปี 2,500.00 96.64 - 5,946.20 18,099.73 244.77 26,887.34 

2 - 5 ปี 12,000.00 9.18 9,233.25 55,710.53 14,453.83 106.34 91,513.13 

เกิน 5 ปี 7,000.00 - 8,233.08 78,097.47 47,740.76 - 141,071.31 

รวม 23,500.00 297.41 19,774.64 164,304.20 80,294.32 528.45 288,699.02 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,821.29 5,500.00 2,375.24 2,387.40 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 546.78 418.04 148.75 143.98 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 220.38 216.72 98.23 95.25 

กาํไรจากการคาํนวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9.89) (5.44) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (37.25) (5.01) - - 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (305.85) (303.02) (197.60) (251.39) 

ขายธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42)  (0.95) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 6,234.51 5,821.29 2,424.62 2,375.24 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 546.78 418.04 148.75 143.98 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  220.38 216.72 98.23 95.25 

กาํไรจากการคาํนวณตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9.89) (5.44) - - 

รวม 757.27 629.32 246.98 239.23 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 76.81 84.58 31.85 33.04 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23.57 25.26 21.24 22.06 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 656.37 515.86 191.19 181.37 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0.52 3.62 2.70 2.76 

รวม 757.27 629.32 246.98 239.23 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน 
 

 ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 

อตัราคิดลด 3.60 - 6.10 

อตัราเงินเฟ้อ 2.00 - 4.10 
 

 ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษทั 
 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการมรณะ อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2551 (TMO08) ประกาศ

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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27. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลติ 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Costs) มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 33,762.42 

- ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 6,646.79 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 2,552.24 

- ใชไ้ประหวา่งปี (283.10) 

- การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (2,804.50) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 39,873.85 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (379.12) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 39,494.73 
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28. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 

การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 17,406.65 5,129.27 - - 

เงินประกนัตามสัญญา 1,785.55 1,475.08 1,309.80 1,086.03 

รายไดร้อรับรู้ 628.90 308.98 628.90 308.98 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน - 194.86 - 194.87 

หน้ีสินระยะยาว Make up 7,062.86 5,655.79 7,062.86 5,655.79 

อ่ืน ๆ 1,351.98 1,568.64 154.30 - 

รวม 28,235.94 14,332.62 9,155.86 7,245.67 

 

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้แลว้กบั

ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริง ท่ีเกินกวา่ภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซสาํหรับปริมาณก๊าซในส่วน

ท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงิน

ล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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29. ทุนเรือนหุ้น 
 

29.1 ทุนเรือนหุน้ - ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุน้ จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 

29.2 ทุนเรือนหุน้ - ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุน้สามญัท่ี

ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุน้สามญัท่ี

ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

 

30. เงนิสํารอง 
 

30.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย

ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

30.2 สาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,075.40 1,034.86 1,075.40 1,034.86 

จดัสรรระหวา่งปี (18.73) 40.54 (18.73) 40.54 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,056.67 1,075.40 1,056.67 1,075.40 

 

กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ โดย

บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิท่ีได้จากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับ
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เ งิ น ก อ ง ทุ น
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31. กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 94,652,272,096 104,608,404,642 94,652,272,096 104,608,404,642 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) (190,495,106) (95,723,856) (190,495,106) (113,530,093) 

 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ (บาท)  94,461,776,990 104,512,680,786 94,461,776,990 104,494,874,549 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้

คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 33.07 36.59 33.07 36.58 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 63,988,240,609 74,697,027,182 63,988,240,609 74,697,027,182 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้

คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 22.40 26.15 22.40 26.15 
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32. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 2,069,440.36 2,025,665.02 1,869,966.88 1,917,296.72 

ผลิตภณัฑก์๊าซ 589,495.21 578,225.29 587,625.83 573,495.13 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 138,449.48 141,633.28 46,579.53 59,374.79 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 24,977.75 28,738.50 - - 

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 540.68 1,250.73 - - 

รายไดส้าธารณูปโภค 1,116.61 970.99 - - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 8,881.35 7,773.11 4,252.91 3,334.32 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,786.56 9,576.14 - - 

รวม 2,842,688.00 2,793,833.06 2,508,425.15 2,553,500.96 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายให้

ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 176,989.58 ลา้นบาท และ 186,179.61 ลา้นบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวน 175,547.16 ลา้นบาท และ 184,786.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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33. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดค้่าขนส่ง 3,848.10 3,886.69 3,991.97 4,013.00 

เงินปันผลรับ 405.99 375.95 33,786.17 29,844.65 

ดอกเบ้ียรับ 2,547.83 2,887.68 4,193.13 5,075.12 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (7.09) 170.12 (7.09) 170.12 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 455.60 - 1,806.17 - 

อ่ืน ๆ 6,584.41 9,858.52 3,997.10 3,967.00 

รวม 13,834.84 17,178.96 47,767.45 43,069.89 
 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพ่ือ

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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34. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 

 สาํเร็จรูป และงานระหวา่งทาํ (808.28) 489.18 (931.84) 89.85 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 2,494,829.76 2,447,361.72 2,420,005.52 2,455,771.38 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 18,331.73 15,518.20 8,070.62 7,513.52 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 7,833.30 7,201.02 7,560.98 6,091.62 

ค่าขนส่ง 10,201.55 15,503.45 3,881.36 6,071.74 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 76,314.56 65,054.89 14,615.34 13,905.14 

ค่าซ่อมแซม 7,666.74 5,832.14 3,786.17 2,942.80 

ค่าสาธารณูปโภค 16,828.11 16,659.56 14,211.23 13,904.91 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย*์ 14.08 6,461.97 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน* 35.33 3,972.32 - - 

     
 

*  ค่าใชจ่้ายอ่ืนตามงบกาํไรขาดทุน 
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35. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

ค่าภาคหลวง 27,103.33 25,819.14 

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 18.68 573.57 

รวม 27,122.01 26,392.71 

 

 

36. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ดอกเบ้ียจ่าย :     

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,771.86 3,285.05 1,337.19 1,242.27 

 พนัธบตัรและหุน้กู ้ 15,353.06 14,191.92 10,977.20 10,506.53 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 33.75 33.30 20.85 24.18 

 อ่ืน ๆ 136.63 1,041.95 - - 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 2,099.05 1,194.63 675.87 629.03 

รวม 20,394.35 19,746.85 13,011.11 12,402.01 
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37. ส่วนงานดําเนินงาน  
 

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัทาํให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลงานการดาํเนินงาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1. ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการ และร่วมลงทุนกบั

บริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย โครงการใน

ต่างประเทศครอบคลุมภมิูภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยนาํ

ผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาค

ครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

1. ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 

จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เกบ็ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมี 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนองความตอ้งการของกลุ่มอุตสาหกรรม

และกลุ่มผูบ้ริโภค  

4. ธุรกิจการกลัน่ 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียมสําเร็จรูปให้แก่ลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 
 

ธุรกิจถ่านหิน 

ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  
 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง

รายงานแยกต่างหาก 
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37. ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถ่านหิน อ่ืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 

รวม 

 

สาํรวจ 

และผลิต

ปิโตรเลียม 

ก๊าซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 

 

 

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ 

ปิโตรเคมี 

 

 

การกลัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 43,247.48 503,819.51 611,273.93 1,564,369.11 93,024.81 - 24,977.75 1,975.41 - 2,842,688.00 

 - ระหวา่งกนั 181,725.21 25,510.91 6,031.52 91,366.32 28.71 - - 2,051.96 (306,714.63) - 

ขายสุทธิ 224,972.69 529,330.42 617,305.45 1,655,735.43 93,053.52 - 24,977.75 4,027.37 (306,714.63) 2,842,688.00 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 199,482.33 58,706.20 24,806.28 (1,123.36) 3,764.83 - 8,883.34 932.38 (1,380.41) 294,071.59 

EBITDA  161,272.57 45,097.72 13,361.00 (2,143.21) 2,041.08 - 5,809.49 1,696.97 1,836.04 228,971.66 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,350.89 13,921.96 2,644.40 12.57 1,272.17 - 6,400.69 1,714.23 (2.35) 76,314.56 

EBIT  110,921.68 31,175.76 10,716.60 (2,155.78) 768.91 - (591.20) (17.26) 1,838.39 152,657.10 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - 724.32 608.15 - 16,959.41 8,648.64 - 138.25 - 27,078.77 

ดอกเบ้ียรับ          2,547.83 

รายไดอ่ื้น-สุทธิ          623.61 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          304.37 

ตน้ทุนทางการเงิน          (20,394.35) 

EBT          162,817.33 

ภาษีเงินได ้          (47,692.14) 

กาํไรสาํหรับปี          115,125.19 

           
การแบ่งปันกาํไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          94,652.27 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          20,472.92 

กาํไรสาํหรับปี          115,125.19 

    *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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37. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถ่านหิน อ่ืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 

รวม 

 

สาํรวจ 

และผลิต

ปิโตรเลียม 

ก๊าซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 

 

 

การคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 

 

 

การกลัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 665,634.90 371,776.99 118,563.62 169,720.65 42,001.61 - 55,543.41 118,021.96 - 1,541,263.14 

สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 28,554.93 2,980.23 904.45 4,833.85 543.08 - - 32,422.64 (70,239.18) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.01 13,431.96 2,915.53 - 125,570.73 103,689.43 - 470.23 - 246,077.89 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 694,189.84 388,189.18 122,383.60 174,554.50 168,115.42 103,689.43 55,543.41 150,914.83 (70,239.18) 1,787,341.03 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          14,380.54 

สินทรัพยร์วม           1,801,721.57 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 265,833.68 92,325.08 54,557.84 146,286.77 21,108.01 - 14,506.83 317,034.02 - 911,652.23 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,403.27 38,900.76 9,887.36 10,233.89 4,146.74 - - 5,667.16 (70,239.18) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 267,236.95 131,225.84 64,445.20 156,520.66 25,254.75 - 14,506.83 322,701.18 (70,239.18) 911,652.23 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          66,891.14 

หน้ีสินรวม          978,543.37 

รายจ่ายฝ่ายทุน 101,723.45 16,666.78 5,823.91 130.54 1,200.57 - 2,491.27 3,662.12 - 131,698.64 
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37. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถ่านหิน อ่ืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 

รวม 

 สาํรวจ 

และผลิต

ปิโตรเลียม 

ก๊าซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 

 

 

การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ 

ปิโตรเคมี 

 

 

การกลัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาย - นอกกิจการ 48,786.78 484,696.50 602,009.55 1,543,684.64 83,382.35 - 28,738.50 2,534.74 - 2,793,833.06 

 - ระหวา่งกนั 163,749.91 25,987.09 6,361.87 91,835.61 24.49 - - 1,813.04 (289,772.01) - 

ขายสุทธิ 212,536.69 510,683.59 608,371.42 1,635,520.25 83,406.84 - 28,738.50 4,347.78 (289,772.01) 2,793,833.06 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้* 190,639.50 64,679.67 25,567.53 (2,990.45) 4,434.01 - 10,631.55 859.35 (2,071.24) 291,749.92 

EBITDA  152,097.70 52,267.05 15,929.27 (3,845.84) 2,698.29 - 7,703.02 1,163.81 (170.06) 227,843.24 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,691.79 13,405.45 2,563.59 14.62 803.00 - 4,105.42 1,473.38 (2.35) 65,054.90 

EBIT  109,405.91 38,861.60 13,365.68 (3,860.46) 1,895.29 - 3,597.60 (309.57) (167.71) 162,788.34 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - 435.33 543.52 - 17,121.37 8,788.12 - 126.45 - 27,014.79 

ดอกเบ้ียรับ          2,887.69 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - สุทธิ          (8,303.11) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          7,434.06 

ตน้ทุนทางการเงิน          (19,746.85) 

EBT          172,074.92 

ภาษีเงินได ้          (46,516.38) 

กาํไรสาํหรับปี          125,558.54 

           
การแบ่งปันกาํไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          104,608.40 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 

 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          20,950.14 

กาํไรสาํหรับปี          125,558.54 

 
   *กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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37. ส่วนงานดําเนินงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ต่อ) 
 

 

 

ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหวา่งกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯ ใชร้าคาตลาดสุทธิจาก

ค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและค่าดาํเนินการ 
 

EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและ

รายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 

EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงาน 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 

 

ปิโตรเลียมขั้นตน้และ 

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 

ถ่านหิน อ่ืน ๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 

รวม 

 

สาํรวจ 

และผลิต

ปิโตรเลียม 

ก๊าซ

ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 

 

 

การคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 

 

 

การกลัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 562,201.57 358,631.72 103,795.80 156,385.85 40,948.37 - 56,388.73 100,832.88 - 1,379,184.92 

สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 26,412.29 2,655.76 1,233.81 5,545.69 281.49 - - 30,469.20 (66,598.24) - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 11,403.55 2,290.09 - 122,126.72 99,662.48 - 342.11 - 235,824.95 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 588,613.86 372,691.03 107,319.70 161,931.54 163,356.58 99,662.48 56,388.73 131,644.19 (66,598.24) 1,615,009.87 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          14,501.16 

สินทรัพยร์วม           1,629,511.03 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 224,765.27 89,636.65 47,084.09 135,500.55 21,524.89 - 14,837.04 306,245.57 - 839,594.06 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,466.88 38,110.78 11,539.24 9,866.08 2,262.78 - - 3,352.48 (66,598.24) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 226,232.15 127,747.43 58,623.33 145,366.63 23,787.67 - 14,837.04 309,598.05 (66,598.24) 839,594.06 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          60,020.89 

หน้ีสินรวม          899,614.95 

รายจ่ายฝ่ายทุน 96,745.28 19,021.70 2,611.65 13.24 935.99 - 4,094.50 4,917.39 - 128,339.75 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา

ดอกเบ้ีย ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก บริษทัฯ มีรายการซ้ือขาย และกูย้ืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง

การกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯ จึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง

ไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุล

เงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ามนัในตลาดโลกไดมี้

การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้  
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามันในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ

ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

-ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

-ความเส่ียงจากสกลุเงิน 

-ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 

-ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

-ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 

-ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

38.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียนตาม

สัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

อตัรา 31.7941 - 32.8380 บาท = 1 USD 31,108.69 - 31,108.69 - 

อตัรา 30.5700 - 30.8850 บาท = 1 USD - 33,793.45 - 33,793.45 

     

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

อตัรา 29.2653 - 33.1450 บาท = 1 USD 31,941.90 - 28,344.56 - 

อตัรา 30.5200 - 32.0870 บาท = 1 USD - 22,077.78 - 19,278.24 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
 

38.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ (Participating 

SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น จาํนวน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

     

23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,489.16 6,061.42 6,489.16 6,061.42 

     
 

ทั้งน้ีสัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

- 36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,572.13 8,941.17 9,572.13 8,941.17 

- 3,053.80 ลา้นบาท ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,965.45 2,769.98 2,965.45 2,769.98 

- 2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,617.68 2,445.13 2,617.68 2,445.13 

- 4,000 ลา้นบาท ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,972.20 3,710.37 3,972.20 3,710.37 

- 3,000 ลา้นบาท ต่อ 98.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,041.00 - 3,041.00 

- 3,000 ลา้นบาท ต่อ 99.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,283.99 3,067.53 3,283.99 3,067.53 

- 6,000 ลา้นบาท ต่อ 194.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,413.80 - 6,413.80 - 

- 9,000 ลา้นบาท ต่อ 285.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,404.42 - 9,404.42 - 

- 300 ลา้นริงกิต ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,973.67 - - 

- 24,200 ลา้นบาท ต่อ 800.13 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 24,201.03 - - 

- 11,700 ลา้นบาท ต่อ 389.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11,698.80 - - - 

- 2,500 ลา้นบาท ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 - - - 

- 5,000 ลา้นบาท ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,996.94 - - - 

รวม 57,425.41 51,149.88 38,229.67 23,975.18 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21,078.05 5,009.72 9,379.25 - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 27,378.22 32,703.85 24,878.22 20,264.81 

เกิน 5 ปี 8,969.14 13,436.31 3,972.20 3,710.37 

รวม 57,425.41 51,149.88 38,229.67 23,975.18 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐ* 11,837.02 24,828.42 9,884.82 11,541.56 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐ 16,393.65 - 16,421.00 - 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัใน

อตัราท่ีลดลงในสกลุเงินบาท** 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุ

เงินบาท*** 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราท่ี

ลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 42,730.67 39,328.42 38,305.82 23,541.56 

 

* บางส่วนของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

** มีเง่ือนไขให้คู่สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 คู่สญัญาไม่ใช้

สิทธิดงักล่าว 

***  คู่สญัญาใชสิ้ทธิในปี 2555 ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 59.03 4,902.62 - 2,308.31 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,909.64 25,767.96 20,684.82 15,233.25 

เกิน 5 ปี 17,762.00 8,657.84 17,621.00 6,000.00 

รวม 42,730.67 39,328.42 38,305.82 23,541.56 

 

38.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีปริมาณนํ้ามนัตามสัญญาดงักล่าว 

ซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 และเดือนมกราคม 2558 จาํนวน 12.28 ลา้นบาร์เรล 

ในงบการเงินรวม และจาํนวน 6.24 ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 10.32 

ลา้นบาร์เรล ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 

38.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการให้

สินเช่ือซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยปรับนโยบาย

การให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหารสินเช่ือต่าง ๆ ร่วมกบั

ธนาคารเพ่ือให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้สําหรับซ้ือผลิตภณัฑ์จาก ปตท. อาทิ โครงการสินเช่ือผ่าน

ธนาคาร (Dealer Financing และ Supply Chain Credit) การจดัทาํประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) 

และการใหบ้ริการเติมนํ้ามนัดว้ยบตัร (Payment card และ Fleet card) เพ่ือลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ 

พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดให้มีการจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือ

สาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

38.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 

กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายตุิธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกูที้่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ โดยใชว้ิธีส่วนลดกระแส

เงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้มืใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญา

แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามที่ธนาคารซ่ึงเป็นคู ่สัญญาของกลุ่มบริษทั

คาํนวณให้โดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 29,203.16 29,698.48 32,398.35 33,104.17 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 79,946.76 74,923.16 74,284.80 74,650.03 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 178,949.64 186,328.96 188,505.23 198,061.34 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 

   - สกลุต่างประเทศ 176,714.22 174,491.69 138,224.49 150,062.77 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 

   - สกลุต่างประเทศ 3,003.99 3,003.99 2,959.57 2,973.67 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 532.99 - (30.89) 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,923.17 - 2,976.07 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 32.08 - (21.41) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 939.29 - 4,114.34 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (487.38) - (994.63) 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ - 546.98 - (11.12) 
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38. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 

 

38.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุบาท 21,500.00 21,995.32 23,500.00 24,205.83 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 27,364.12 28,156.77 19,774.64 21,160.70 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 159,754.20 166,894.86 164,304.20 173,410.56 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 

   - สกลุต่างประเทศ 98,608.06 93,349.71 80,294.32 83,680.83 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 532.99 - (30.89) 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (761.40) - 183.34 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 32.08 - (21.41) 

สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 939.29 - 4,577.06 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (457.21) - (340.86) 

สัญญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ - 546.98 - (11.12) 

 

39. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลีกัษณะคล้ายทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 PTTEP ไดอ้อกและจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนมูลค่า 5,000 ลา้นบาท โดย

หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูร้ะยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนั ไม่สามารถแปลงสภาพได ้และไม่มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ โดย

จะมีการจ่ายชาํระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือจดทะเบียนเลิกกิจการ หรือเม่ือใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนด

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีแบบขั้นบันได ร้อยละ 5.85 - 7.85 ต่อปี ตามอายุของหุ ้นกูด้อ้ยสิทธิ 

กาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี สามารถเลื่อนการชาํระดอกเบ้ียไดต้ามดุลยพินิจโดยไม่จาํกดั

จาํนวนคร้ัง และดอกเบ้ียคา้งชาํระดงักล่าวจะถกูสะสมไวโ้ดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียใหส้าํหรับส่วนของดอกเบ้ียคา้งชาํระ 

ทั้งน้ี หากมีการเล่ือนการชาํระดอกเบ้ีย PTTEP จะไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปันผล รวมทั้งไม่สามารถชาํระดอกเบ้ีย 

หรือแจกจ่ายสินทรัพยใ์ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์อง PTTEP ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหรือดอ้ยกวา่หุ้นกู้

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี และจะไม่ทาํการไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์อง PTTEP ท่ีมี

สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหรือดอ้ยกวา่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน บริษทัฯ รับรู้หุ้นกูด้งักล่าวรวมอยู่

ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงิน  
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40. เงนิปันผลจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลประกอบการปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 13.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 37,131.77 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 

21 กนัยายน 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอตัรา 

หุน้ละ 5.00 บาท จาํนวน 2,855,194,951 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 14,275.97 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 

 

 

เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    

ประจาํปี 2555 1 ก.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 8.00 2,855,859,678 22,846.88 30 เม.ย. 2556 

 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2556 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ดงัน้ี  
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 

 

 

เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 5.00 2,855,950,233 14,279.75 4 ต.ค. 2556 
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41. การซ้ือธุรกจิ  
 

บริษทัฯ เขา้ร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ท่ี

สัดส่วนร้อยละ 40 โดยมีวงเงินร่วมทุน 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ และสัญญาจอง

ซ้ือหุน้กบับริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (TSE) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556  
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 TSR ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จาํนวน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนและส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ส่งผลให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 

และ TSR มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของบริษทัฯ 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 400.00 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (53.73) 

ค่าความนิยม 346.27 
 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดจ่าย 400.00 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 400.00 
 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163.89 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 198.99 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.28 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 1,476.19 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 0.01 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 53.34 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (259.48) 

เงินกูย้มื (หมายเหตุฯ 25) (1,572.19) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (10.15) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (0.15) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 53.73 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 346.27 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 400.00 
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41. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดจ่าย  400.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (163.89) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 236.11 

 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน TSR ทั้งจาํนวน ให้แก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 42) 
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41. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 บริษทั PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ PTTEP และบริษทั Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Pertamina ไดล้งนาม

ในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreements) ร่วมกนั เพื่อเขา้ซ้ือบริษทั Natuna 2 B.V. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทั Hess Corporation ท่ีถือสัดส่วนร้อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A ซ่ึงอยูน่อกชายฝ่ังประเทศ

อินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 PTTEP NH และบริษทั Pertamina Hulu Energi Oil and Gas ไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือ บริษทั 

Natuna 2 B.V. มีสถานะเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP ส่งผลให ้PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนทางออ้มใน

โครงการ Natuna Sea A ร้อยละ 11.50 
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 8,590.57 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (4,961.02) 

ค่าความนิยม 3,629.55 
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41. การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 809.56 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 600.58 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 144.30 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 8,776.91 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 943.94 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 62.08 

เจา้หน้ีการคา้ (223.90) 

เงินกูย้มืระยะสั้น (2,002.21) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (363.14) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,360.89) 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (1,160.82) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (265.39) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 4,961.02 

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 3,629.55 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 8,590.57 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (809.56) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 7,781.01 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจจาํนวน 3,629.55 ลา้นบาท เกิดจากการรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จาํนวน 2,141.91 ลา้นบาท ซ่ีงเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิน้ี 

บนฐานภาษี ซ่ึงไม่ไดถู้กปรับเป็นมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี ค่าความนิยมส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1,487.64 ลา้นบาท เกิดจาก

ผลประโยชน์ท่ี PTTEP จะไดรั้บจากการเขา้ดาํเนินการในโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ PTTEP ในการเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตในอนาคต 
 

ค่าความนิยมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนน้ีไม่สามารถนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดข้อง PTTEP 
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42. การขายธุรกจิ 
 

ในเดือนธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

จาํนวน 5 บริษทั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 3 บริษทั) ใหก้บั GPSC สรุปไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 727.49 - 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 683.23 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 316.22 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - 683.21 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 343.98 342.50 

รวม 1,754.70 1,341.93 

มูลค่าขายเงินลงทุน 2,244.49 1,727.00 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 489.79 385.07 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีกลุ่มบริษทัมีใน GPSC (147.44) - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีแสดงในงบการเงิน 342.35 385.07 



167 

 

42. การขายธุรกจิ (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) 

ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) ทั้งจาํนวน 

คิดเป็นเงินจาํนวน 210 ลา้นบาท บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจาํนวน 196.03 ลา้นบาท และ 106.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั (หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ขอ้ 12.7) โดยบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินจาก GPSC แลว้ทั้งจาํนวน  
 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุม มีดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.56 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 28.60 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 185.98 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1.51 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 685.57 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 0.43 

เจา้หน้ีอ่ืน (398.23) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (9.55) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุฯ 26) (0.95) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3.46) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 490.46 

 

มูลค่าขายเงินลงทุน 210.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัยอ่ยท่ีสูญเสียการควบคุม (0.56) 

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 209.44 
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42. การขายธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ซ่ึงบริษทัฯ 

ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 40 ให้แก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) ทั้งจาํนวน คิดเป็นเงิน

จาํนวน 927 ลา้นบาท บริษทัฯ รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เป็นเงินจาํนวน 170.39 ลา้นบาท และ 243.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12.7) 

โดยบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินจาก GPSC แลว้ทั้งจาํนวน  
 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุม มีดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108.21 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 92.83 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 75.33 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 2,287.00 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 0.01 

ค่าความนิยม ณ วนัซ้ือกิจการ (หมายเหตุฯ 41) 346.27 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการเพิ่มทุน  160.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.72 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (417.56) 

เงินกูย้มื (หมายเหตุฯ 25) (1,961.58) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (5.71) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2.29) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 683.23 

 

มูลค่าขายเงินลงทุน 927.00 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (108.21) 

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 818.79 
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42. การขายธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 PTTI ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ใหแ้ก่บริษทั โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (GPSC) ซ่ึง PTTI ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 (โดย NSC ถือหุ้นใน XPCL ใน

สัดส่วนร้อยละ 25) คิดเป็นเงินจาํนวน 15,860,293 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 517,486,465 บาท PTTI รับรู้กาํไร

จากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม เป็นเงินจาํนวน 8,595,757 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 280,460,643 

บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินจาํนวน 6,566,236 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 234,718,854 บาท (อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัโอนเงิน) (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12.7) โดย PTTI ไดรั้บชาํระเงินจาก GPSC แลว้ทั้งจาํนวน  
 

ทั้งน้ีบริษทัฯ บนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 196.03 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี PTTI ส้ินสุดการควบคุม มีดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.63 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.53 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,441.05 

เจา้หน้ีอ่ืน (0.34) 

เงินกูย้มืระยะสั้น (1,204.84) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 237.03 

 

มูลค่าขายเงินลงทุน 517.49 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัยอ่ยท่ีสูญเสียการควบคุม (0.63) 

เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 516.86 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 

กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3 

กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้

กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา 

โรงแยกก๊าซอีเทน 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 

กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯ ไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก 

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ระยอง - แก่งคอย 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการท่อส่งก๊าซฯ บนบกนครราชสีมา 
 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสังเขปดงัน้ี  

ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

รายไดจ้ากการขายแยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 153,069.74 144,982.16 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 2,355,355.41 2,408,518.80 

รวม 2,508,425.15 2,553,500.96 

 

บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหวา่งประเทศดว้ยระบบท่ีทนัสมยั ประเภท 7.7 

โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั และไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTLNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร

ขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจาก

วนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

HMC ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 

หลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที่ไดร้ับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ี 

พน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

TTM(T) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 กิจการขนส่ง

มวลชน และสินคา้ขนาดใหญ่ ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ประเภท 7.7 

โดยไดร้ับยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ 

เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
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43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้

ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl Methacrylate 

โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น

ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTT TANK ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน มี

กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ

กาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ี

ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTTPM ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยจ์ดัหาจดัซ้ือช้ินส่วนและผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ ประเภท 7.8 

กิจการศูนยจ์ดัหาจดัซ้ือช้ินส่วนและผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ (International Procurement Office - IPO) ซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้เฉพาะอากรขาเขา้จากการนาํเคร่ืองจกัร วตัถุดิบและวสัดุท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ แต่ไม่ไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTTPMMA ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต Polymethyl Methacrylate (PMMA) ประเภท 6.11 กิจการ

ผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้ งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 

มีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนด

ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ี

ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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44. การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ 

8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํที่ 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ มี

คาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 

โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบั

โครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกวา่ศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

(รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 

มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยูภ่ายใตค้าํสั่งระงบัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการ 

ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลฯ โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด

สั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นวา่เป็น

โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอยา่งชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง

ควบคุมหรือบาํบัดมลพิษหรือติดตั้ งอุปกรณ์เพิ่มเติม ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่มบริษทั 7 โครงการ 

โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของบริษทัอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการ

ของบริษทัฯ ท่ียงัอยูภ่ายใตค้าํสั่งระงบัโครงการของศาลฯ 2 โครงการ 

 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลฯ มีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยคาํฟ้อง

ท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่ครบถว้นตาม

มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ี

เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมา 

ผูถ้กูฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัคดี

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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45. การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลร่ัว 
 

บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และต่อมาเม่ือวนัท่ี 

25 มิถุนายน 2554 จากการดาํเนินงานก่อสร้างดงักล่าว ผูรั้บเหมาไดก้ระทาํละเมิดและผิดสัญญา ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัสํานกังานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้

พิจารณาฟ้องร้องดาํเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา และเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 พนกังาน

อยัการไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลแพง่แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัผูรั้บเหมาไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นคดีใหม่ต่อศาลแพ่งอา้งว่า เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติในทะเลร่ัวมิใช่ความผิดของตน และบริษทัฯ ยงัคา้งชาํระค่าจา้งงานก่อสร้าง จึงเรียกร้องให้บริษทัฯ ชาํระ

ค่าซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และค่าจา้งงานก่อสร้างท่ีคา้งชาํระ ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ 

โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นคาํให้การต่อศาลแพ่งปฏิเสธขอ้กล่าวหาทั้งส้ิน ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

ศาลแพ่ง 
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การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

46.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

46.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 97,737.80 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวไปแลว้รวม

ทั้งส้ิน 84,507.31 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 13,230.49 ลา้นบาท 
 

46.1.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศและกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนัโดยการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้ 

จาํนวน 117.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือวงเงิน 32.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,070.86 ลา้นบาท 
 

46.1.3 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้ ง 3 แห่ง มีกบัเจ้าหน้ีเงินกู้

สถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 

330.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,890.11 ลา้นบาท 
 

46.1.4 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุ้นตาม

สัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว 

คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 3,249.26 ลา้นบาท 
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46.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา

เช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

     

- ไม่เกิน 1 ปี 2,812.10 3,310.17 131.02 199.86 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,265.29 3,193.63 287.63 325.96 

- เกินกวา่ 5 ปี 4,500.68 4,581.85 791.82 759.39 

รวม 10,578.07 11,085.65 1,210.47 1,285.21 
 

46.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 1,682.30 ลา้นบาท ซ่ึงใน

จาํนวนน้ีรวมส่วนท่ีเกิดจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจาํนวน 771.82 ลา้นบาท  
 

46.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม

จาํนวน 43,348.39 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 27,818.35 ลา้นบาท 
 

46.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) ใน

งบการเงินรวมจาํนวน 1,033.30 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 111.29 ลา้นบาท 
 

46.6 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เพ่ือนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง โดย

สัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนดสัญญา บริษทัร่วม

ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายสุัญญากบับริษทัจดทะเบียน

ดังกล่าว ซ่ึงเป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเง่ือนไขและข้อกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัท 

จดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ และบริษทัร่วมในฐานะ

ผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช ้

ค่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้จาํหน่ายขอ้พิพาทในส่วน

ของบริษทัร่วมออก ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสั่งใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 
 

บริษทัฯ ไดม้อบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี ซ่ึงพนักงานอยัการไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อสถาบนั

อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างขั้นตอนการดาํเนินการของ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
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46.7 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นคาํเสนอ

ขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจา้งคา้งชาํระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการดงักล่าว

จากบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไว ้

ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงได้คัดค้านการยื่นคาํเสนอข้อพิพาทของบริษัทผูรั้บเหมา รวมทั้ งได ้

ตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเดน็ท่ีบริษทัผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ

ไวแ้ลว้ ต่อมาหลงัจากยืน่คาํเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

เป็นผลให้เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการดาํเนินคดีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัผูรั้บเหมา ซ่ึง 

เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพยก์็ไดเ้ขา้ดาํเนินการขอ้พิพาทน้ีแทนบริษทัผูรั้บเหมาแลว้ โดยบริษทัฯ ไดย้ื่นคาํคดัคา้น

ปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย 

และได้มีการแต่งตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดข้อพิพาทแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ

อนุญาโตตุลาการ ส่วนในคดีลม้ละลาย บริษทัฯ ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2553 บริษัทผู ้รับเหมาโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอน

ท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอี้กเช่นกนั โดยบริษทัฯ 

ไดย้ื่นคาํคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั

ผูรั้บเหมาดว้ย และไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

คณะอนุญาโตตุลาการ 
 

46.8 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ และกระทรวงการคลงัต่อศาล

ปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาว่าการดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคาสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหศ้าลฯ พิพากษาวา่การขายหุน้ตกเป็นโมฆะและใหข้ายใหม่ และให้

หุน้ในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผน่ดินหรือขอให้ระงบัการผกูขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายหุ้นในโรง

กลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผน่ดิน หรือขอให้ระงบั

การผูกขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯ ได้ปฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯ โดย

พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลฯ แลว้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 
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46.9 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารเรียกร้องค่าชดเชย

ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จาก

รัฐบาลอินโดนีเซีย ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553 PTTEP AA ไดย้ืน่หนงัสือปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อ

รัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายซ่ึงไดรั้บจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่มีหลกัฐาน

ชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายดงักล่าว ทั้งน้ี ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการหารือกบัรัฐบาล

อินโดนีเซียเก่ียวกบับนัทึกความเขา้ใจสาํหรับแนวทางในการดาํเนินการร่วมกนั โดยในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปใด ๆ 
 

47. เหตุการณ์อืน่ ๆ 
 

47.1 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ไดเ้กิดเหตุท่อรับนํ้ ามนัดิบร่ัวท่ีบริเวณทุ่นรับนํ้ ามนัดิบห่างจากชายฝ่ังท่าเรือมาบตาพุด 

ขณะทาํการส่งนํ้ ามนัมายงัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) ส่งผลให้มี

นํ้ ามนัดิบร่ัวลงทะเล PTTGC และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดท้าํการกาํจดัคราบนํ้ามนัอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ือง 

โดยปัจจุบนัคราบนํ้ ามนัไดถู้กกาํจดัเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี PTTGC ยงัมีมาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง

และระยะยาว เพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้มและชุมชนต่อไป PTTGC ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายจากความเสียหายดงักล่าวในงบกาํไร

ขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นเงินจาํนวน 1,059 ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของ PTTGC และบริษทัประกนัภยัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื่อหาขอ้สรุปในการ

จ่ายเงินชดเชยจากการประกนัภยั ทั้งน้ีงบการเงินของ PTTGC ยงัมิไดร้วมรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนหากการ

ประมาณความเสียหายและความคุม้ครองของประกนัภยัแลว้เสร็จ  
 

47.2 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 มีอุบติัเหตุฟ้าผา่ท่ีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat 

Recovery Unit, WHRU) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 จนไดรั้บความเสียหาย ส่งผลให้โรงแยกก๊าซฯ 

หน่วยท่ี 5 ไม่สามารถเดินเคร่ืองได ้ในเดือนตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้ดสอบเสถียรภาพของการเดินเคร่ืองการผลิต

ของโรงแยกก๊าซฯ ตามแผนการแกไ้ขและซ่อมบาํรุง ทาํใหโ้รงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 สามารถกลบัมาเดินเคร่ืองการผลิต

อยา่งเป็นทางการท่ีประมาณร้อยละ 50 ของกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด ทั้งน้ี บริษทัฯ มีประกนัคุม้ครอง

ความเสียหายของทรัพยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกั (Property Damage and Business Interruption Insurance Policy) ซ่ึง

บริษทัฯ และบริษทัประกนัภยัอยูร่ะหวา่งการประเมินค่าความเสียหายและมูลค่าสินไหมทดแทนกรณีดงักล่าว 
 

47.3 ตามท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขออตัราค่าตอบแทนจากการต่อสัญญาเช่าอาคาร ปตท. สาํนกังานใหญ่นั้น 

สัญญาระหว่างบริษทัฯ และ รฟท. เก่ียวกบัท่ีดินบริเวณอาคาร ปตท.สาํนกังานใหญ่ท่ีหมดอายสุัญญาเม่ือวนัท่ี 31 

มีนาคม 2556 เป็นสัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพ้ืนดิน ซ่ึงการต่ออายสุัญญาก่อใหเ้กิดสิทธิเหนือพื้นดินตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นสัญญาเดิมระบุวา่ รฟท. ยอมต่ออายสุัญญาใหบ้ริษทัฯ ต่อไปอีกเป็นระยะ ๆ โดยการต่ออายแุต่ละคร้ังมี

กาํหนดเวลา 30 ปี โดยไม่มีค่าเช่าและค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 
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48. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

48.1 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. (PTTOM) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2557 มีมติอนุมติัให้

เพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 6,590,820 บาท และ

เรียกชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

48.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจาํหน่าย

เงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยูท่ ั้งหมด จาํนวน 12.06 ลา้นหุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นเงินจาํนวน 144 ลา้นบาท ให้กบับริษทัโกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557  
 

48.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการ

จาํหน่ายเงินลงทุนใน Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) ในส่วนท่ีบริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมด จาํนวน 87.35 ลา้นบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจาํนวน 3.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ PetroVietnam 

Southern Gas Joint Stock Company ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

48.4 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 

2557 มีมติอนุมติัใหมี้การเปล่ียนช่ือจาก บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) เป็น บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ 

รีซอร์สเซส จาํกดั (PTTER) และไดท้าํการจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือเปล่ียนช่ือ 

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

48.5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 13.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้

ในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 40 ดงันั้น

คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 8.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 22,850 ลา้นบาท ทั้งน้ีการอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั

ต่อไป 
 

48.6 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

________________________ 
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