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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบาย

การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจั ด ทำ � งบการเงิ น รวมทั้ ง ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ อย่ า งเพี ย งพอและโปร่ ง ใสในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ทันเวลา และ
เพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ

คณะกรรมการบริษท
ั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือ
่ ทำ�หน้าทีส
่ อบทานความน่าเชือ
่ ถือ

และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกำ�กับการตรวจสอบ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่น

ได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ผูส
้ อบบัญชี(สตง.)ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส
้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

และงบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ
้ สดงฐานะการเงินรวมของบริษท
ั

รายงานของผู้สอบบัญชี

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ

มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุม
่ บริษท
ั และบริษท
ั ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย
่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีก
่ �
ำ หนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และข้ อ กำ � หนดจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ กำ � หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ

การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย
่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุด

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47 ซึง่ อธิบายถึงเหตุการณ์ทผ
ี่ ต
ู้ รวจการแผ่นดิน

ได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 510/2559 โดยมีคำ�ขอท้ายฟ้อง ดังนี้ (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2553 (2) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัท

ดำ�เนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสุทธิตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จำ�นวน 68,569.69 ล้านบาท รวมทั้ง

ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด และ (3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดิน
เพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคำ�สั่ง

เรียกบริษท
ั ให้ท�
ำ คำ�ให้การแก้ค�
ำ ฟ้อง ทัง้ นี้ บริษท
ั ได้ให้พนักงานอัยการจัดทำ�คำ�ให้การและคำ�ให้การเพิม
่ เติมยืน
่ ต่อศาลปกครองกลาง

แล้ว และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่งสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง

ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

รายงานของผู้สอบบัญชี

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ
่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ
่ งต่าง ๆ ทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญทีส
่ ด
ุ ตามดุลยพินจ
ิ เยีย
่ งผูป
้ ระกอบวิชาชีพของสำ�นักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้นำ�เรื่อง
เหล่ า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมและในการแสดงความเห็ น
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

004

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ดังนี้

1. การประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียม
การประมาณปริ ม าณสำ � รองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว มี ผ ลกระทบอย่ า งมี ส าระสำ � คั ญ ต่ อ งบการเงิ น รวมในการทดสอบ

การด้อยค่า การคำ�นวณค่าเสือ
่ มราคา ค่าสูญสิน
้ และค่าตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์เพือ
่ การสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ปริมาณสำ�รอง
ปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วอาจแตกต่างกับปริมาณปิโตรเลียมทีน
่ �
ำ มาใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต เนือ
่ งจากการประมาณปริมาณสำ�รอง

ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำ�การประมาณ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของแต่ละโครงการ ผลการประมาณอาจมี
ความคลาดเคลื่อนสูงแต่ความคลาดเคลื่อนจะลดลงเมื่อดำ�เนินการผลิตจนใกล้สิ้นสุดโครงการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ของผูบ
้ ริหารเพือ
่ การดำ�รงอยูข
่ องกลุม
่ บริษท
ั ทัง้ นี้ ผูบ
้ ริหารได้ใช้คณะผูเ้ ชีย
่ วชาญภายในกลุม
่ บริษท
ั ประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้วโดยใช้วิธีการประมาณที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมสำ �รวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ

อย่างมีนย
ั สำ�คัญตลอดจนประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้วธ
ิ ก
ี ารประมาณให้เหมาะสมกับข้อมูลทีม
่ อ
ี ยู่ ณ เวลาทีท
่ ำ�การประมาณ
ซึง่ ปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วอาจแตกต่างกันไปขึน
้ กับดุลยพินจ
ิ และประสบการณ์เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ ผลการประมาณ

ปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้การรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 3.2.14 นโยบายการบัญชี – ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.29 การประมาณการและข้อสมมติ
ที่สำ�คัญ – การประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียม และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ ดังนี้

1. ทำ�ความเข้าใจกระบวนการประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้ว ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน

ทีส
่ �
ำ คัญทีไ่ ด้ออกแบบไว้ และทดสอบการควบคุมภายในทีส
่ �
ำ คัญของกระบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะการควบคุมเพือ
่ ให้แน่ใจว่าข้อมูล
ทีน
่ �
ำ มาจัดทำ�รายงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ิสจ
ู น์แล้วของกลุม
่ บริษท
ั มีความเชือ
่ ถือได้ และการนำ�ข้อมูลปริมาณ
สำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วมาใช้ในการคำ�นวณค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ตลอดจนการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์

2. ประเมินคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญภายในกลุ่มบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมาณและจัดทำ�ข้อมูลปริมาณสำ�รอง

ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของกลุ่มบริษัท

3. ใช้ผลการตรวจสอบการประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมของหน่วยกำ�กับดูแลด้านพลังงานของประเทศไทย โดยหน่วย

กำ�กับดูแลดังกล่าวมีกระบวนการและผูเ้ ชีย
่ วชาญในการตรวจสอบการประมาณปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมภายในประเทศทีผ
่ ด
ู้ �
ำ เนินการ
โครงการที่ได้รับสัมปทาน (Operator) ได้นำ�ส่งรายงานไว้ ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำ�การเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณ

และได้ ก ระทบยอดปริ ม าณสำ � รองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ตามรายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณสำ � รองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
ระหว่างปี เพื่อให้ทราบปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วภายในประเทศที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำ�เนินการโครงการที่ได้รับสัมปทาน
ณ สิ้นปี 2562

4. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำ�คัญของปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วว่ากลุ่มบริษัทได้รับรู้ในรอบระยะ

รายงานของผู้สอบบัญชี

สำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วปี 2561 ของกลุม
่ บริษท
ั กับข้อมูลปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์แล้วทีห
่ น่วยกำ�กับดูแลตรวจสอบได้

เวลาบัญชีที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายอย่างเหมาะสม

005

ประมาณการหนีส
้ น
ิ ค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเป็นรายการทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญรวมอยูใ่ นประมาณการหนีส
้ น
ิ ค่ารือ
้ ถอนในงบการเงินรวม

การรือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิตเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ สิน
้ สุดโครงการ ซึง่ วิธก
ี ารรือ
้ ถอนจะแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพพืน
้ ทีท
่ ด
่ี �
ำ เนินการ

สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ แหล่งพื้นที่บนบก และแหล่งพื้นที่นอกชายฝั่ง ซึ่งมีโครงสร้างหลัก คือ แท่นผลิตกลาง (Central
Processing Platforms) แท่นหลุมผลิต (Well Head Platform) หลุมพัฒนา (Development Well) ท่อขนส่ง (Pipeline) และอุปกรณ์

การผลิตอื่นที่ใช้ ประกอบกับหลักเกณฑ์แต่ละประเทศที่กำ�หนดให้ดำ�เนินการรื้อถอนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการรื้อถอนในอดีต
มีนอ
้ ยหรือมีบางลักษณะทำ�ให้กลุม
่ บริษท
ั มีขอ
้ มูลเกีย
่ วกับต้นทุนค่ารือ
้ ถอนจำ�กัดสำ�หรับใช้อา
้ งอิงในการประมาณค่าใช้จา
่ ยทีจ
่ ะเกิดขึน
้

ในอนาคต ทำ�ให้การคำ�นวณประมาณการหนีส
้ น
ิ ค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิตต้องอาศัยการใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ อย่างมีนย
ั สำ�คัญในการกำ�หนด

ข้อสมมติเกีย
่ วกับต้นทุนค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิต อัตราเงินเฟ้อ อัตราคิดลด และช่วงเวลาทีจ
่ ะมีการรือ
้ ถอนซึง่ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อายุการให้
ประโยชน์ของโครงการ ข้อสมมติดงั กล่าวจึงอาจเปลีย
่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ผูบ
้ ริหารได้ใช้คณะผูเ้ ชีย
่ วชาญของกลุม
่ บริษท
ั ซึง่ มาจากกลุม
่ งาน
วิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา กลุม
่ งานโครงการผลิต กลุม
่ งานสนับสนุนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลุม
่ งานการเงินและการบัญชี ในการประมาณการ
หนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.22

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ – ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.29 การประมาณการและข้อสมมติ
ที่สำ�คัญ – ประมาณการหนี้สิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2. ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ ดังนี้

1. ทำ�ความเข้าใจกระบวนการประมาณต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน

ที่ อ อกแบบไว้ แ ละทดสอบการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ � ประมาณการ การทบทวนและการเปลี่ ย นแปลงประมาณการ
และการอนุมัติ

2. ประเมินคุณสมบัตข
ิ องผูเ้ ชีย
่ วชาญของกลุม
่ บริษท
ั ทีร่ บ
ั ผิดชอบในการจัดทำ�ประมาณการหนีส
้ น
ิ ค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

และที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทางด้านวิศวกรรม

3. ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในการคำ�นวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต โดย

		 3.1 ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตโดยการซักถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสมมติ
ทีน
่ �
ำ มาใช้ โดยอาศัยความรูค
้ วามเข้าใจของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกีย
่ วกับธุรกิจ ข้อมูลการรือ
้ ถอนจากโครงการอืน
่ ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะ
เทียบเคียงกันได้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		

3.2 ประเมินความเหมาะสมของช่วงเวลารื้อถอนที่นำ�มาใช้คำ�นวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนการลงทุน แผนการรือ
้ ถอนเบือ
้ งต้นทีไ่ ด้น�
ำ เสนอต่อหน่วยกำ�กับดูแลด้านพลังงานของประเทศไทย
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานของผู้สอบบัญชี

		

3.3 ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ และอั ต ราคิ ด ลดโดยการซั ก ถามผู้ เ ชี่ ย วชาญและเที ย บเคี ย งกั บ

แหล่งข้อมูลภายนอก

4. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของต้นทุนค่ารื้อถอนที่นำ�มาคำ�นวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

กับข้อมูลที่ได้รับจากวิศวกรของกลุ่มบริษัท ทั้งโครงการที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำ�เนินการในโครงการที่ได้รับสัมปทาน (Operator)
และโครงการที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมทุน (Non-operator)

5. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีที่มีนัยสำ�คัญของต้นทุนค่ารื้อถอนที่ประมาณการขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่มี
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ผลกระทบต่องบกำ�ไรขาดทุนกับหลักฐานสนับสนุน

6. ทดสอบการคำ�นวณประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

7. สำ�หรับโครงการที่กลุ่มบริษัทได้มีการส่งรายงานแผนงานการรื้อถอนเบื้องต้น และประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

สิง่ ติดตัง้ ทีใ่ ช้ในกิจการปิโตรเลียมต่อหน่วยกำ�กับดูแลด้านพลังงานของประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จา
่ ยในการรือ
้ ถอนจากผูเ้ ชีย
่ วชาญภายนอกของกลุม
่ บริษท
ั สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ประเมินความน่าเชือ
่ ถือของผูเ้ ชีย
่ วชาญภายนอกของกลุม
่ บริษท
ั โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำ�งาน และความเป็นอิสระ

ของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยกำ�กับดูแลกำ�หนดเกี่ยวกับการใช้บุคคลภายนอกทำ�หน้าที่
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

8. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่จัดทำ�ขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเพื่อประเมินความเหมาะสม

ของการจัดทำ�ประมาณการ ในกรณีทเี่ กิดผลต่างอย่างมีนย
ั สำ�คัญได้พจ
ิ ารณาความสมเหตุสมผลของคำ�อธิบายทีไ่ ด้รบ
ั จากกลุม
่ บริษท
ั

ถึงสาเหตุของผลต่างดังกล่าว รวมถึงพิจารณาว่ากลุม
่ บริษท
ั ได้น�
ำ ประสบการณ์ทไี่ ด้รบ
ั จากการรือ
้ ถอนทีเ่ กิดขึน
้ จริงในปีปจ
ั จุบน
ั ไปเป็น
ข้อมูลสำ�หรับทบทวนการจัดทำ�ประมาณการอย่างเหมาะสม

3. การรวมธุรกิจ
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43.1 การซื้อธุรกิจ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) (โกลว์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43.3 การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 43.5 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V. กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจของโกลว์ ซึ่งดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้�
ำ เพือ
่ การอุตสาหกรรม ในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของทุนจดทะเบียนของโกลว์ เข้าซือ
้ ธุรกิจทัง้ หมดของ Murphy Oil Corporation
(Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ Murphy Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ

Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน Partex Holding

B.V. (Partex) ที่ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายชำ�ระสิ่งตอบแทนในการซื้อจำ�นวน

93,000.93 ล้านบาท 65,724.27 ล้านบาท และ 21,604.53 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และมีมล
ู ค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์สท
ุ ธิทรี่ ะบุได้มล
ู ค่า

เท่ากับ 89,003.01 ล้านบาท 46,873.69 ล้านบาท และ 15,406.56 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า

การจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามคำ�นิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน

ที่รับมา และสิ่งตอบแทนที่โอนให้ (มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อ) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และรับรู้สินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าความนิยมที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิ น หรื อ ไม่ กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระเพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของการซื้ อ สั ด ส่ ว นการลงทุ น
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต้ อ งเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น และข้ อ สมมติ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจแตกต่ า งกั น ขึ้ น กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ
และประสบการณ์ เ ฉพาะบุ ค คลของผู้ ประเมิน รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการคำ � นวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ผู้ ป ระเมิ น ได้ รับ นั้ น มี ผ ลกระทบ
ต่อมูลค่ายุติธรรมอย่างมาก สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ ดังนี้

1. ตรวจสอบสัญญาซือ
้ ขายหุน
้ เพือ
่ ทำ�ความเข้าใจในข้อกำ�หนดและเงือ
่ นไขต่าง ๆ และเพือ
่ ทำ�ความเข้าใจในรายการทีเ่ กิดขึน
้

กับผู้บริหาร

สินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนที่โอนให้

3. สือ
่ สารกับผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั ภายในกลุม
่ เกีย
่ วกับความเสีย
่ ง รวมทัง้ สอบทานการตรวจสอบของผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั

ภายในกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และสิ่งตอบแทนที่โอนให้ (มูลค่าสิ่งตอบแทน
ในการซื้อ) ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
		

3.1 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำ�หรับการจัดประเภทเงินลงทุนว่าเป็นการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ

		

3.2 ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขั้นตอน

		

3.3 ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในอดีตของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้

การปฏิบัติตามหลักการของการรวมธุรกิจ

รายงานของผู้สอบบัญชี

2. ตรวจสอบหลักฐานการชำ�ระเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อประเมินความเหมาะสมในการระบุ
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3.4 ทดสอบการคำ�นวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมา รวมทั้งสอบถามเชิงทดสอบ

ผูบ
้ ริหารในการใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ เกีย
่ วกับข้อสมมติทส
ี่ �
ำ คัญทีผ
่ บ
ู้ ริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมทัง้ การเปรียบเทียบ
ข้อสมมติที่สำ�คัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก

		 3.5 ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป

4. สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ อ ยู่ ใ นรายงานประจำ � ปี นั้ น ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารจะจั ด เตรี ย มรายงานประจำ � ปี
ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็ น ของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น

ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่

เมื่อสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ
้ ริหารมีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค
่ วร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท

และของบริษท
ั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง เปิดเผยเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี

สำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลมีหน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุม
่ บริษท
ั และของบริษท
ั

รายงานของผู้สอบบัญชี

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส
้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด
่ ว
้ ย ความเชือ
่ มัน
่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ
่ มัน
่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย
่ วกับ

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ
่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน

การสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสีย
่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริต

จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
•

•

หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม
่ บริษท
ั
และของบริษัท

ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีไ่ ด้รบ
ั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ีสาระสำ�คัญทีเ่ กีย
่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ
่ าจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ
้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ส
ี าระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน

ของผูส
้ อบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ขอ
้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลีย
่ นแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึน
้ อยูก
่ บ
ั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบ
ั จนถึงวันทีใ่ นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

•

ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุม
่ บริษท
ั เพือ
่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญทีพ
่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม
่ น
ี ย
ั สำ�คัญในระบบ

รายงานของผู้สอบบัญชี

•

ให้กลุ่มบริษัทหรือบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง

การควบคุมภายในหากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
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ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการทีส
่ �
ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายเรือ
่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส
้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย
่ วกับ

เรือ
่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย
ี่ ากทีจ
่ ะเกิดขึน
้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสือ
่ สารเรือ
่ งดังกล่าวในรายงาน
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(นางสาวพศุตม์ณิชา จำ�ปาเทศ)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่ 14

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผูม
้ ีหน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ
่ งอืน
่ ซึง่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ
่ ว่ามีเหตุผลทีบ
่ ค
ุ คล

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

292,542,457,953

292,184,322,373

166,189,023,655

เงินลงทุนชั่วคราว

6

38,263,305,589

142,420,735,568

229,651,255,278

ลูกหนี้การค้า

7

167,641,021,249

174,604,696,553

174,916,243,685

ลูกหนี้อื่น

8

49,611,747,735

78,827,069,774

50,602,704,855

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

9.1

2,669,222,092

1,782,916,135

1,231,329,558

สินค้าคงเหลือ

11

117,746,964,312

125,279,815,840

121,871,798,713

พัสดุคงเหลือ

12

34,379,141,870

28,871,647,153

28,942,454,106

3,686,309,104

5,097,686,415

1,997,546,512

10,558,543,395

7,894,466,941

6,768,006,749

717,098,713,299

856,963,356,752

782,170,363,111

14

6,687,351,993

10,875,929,781

17,602,408,397

เงินลงทุนในการร่วมค้า

15.2

49,512,818,297

41,317,061,064

37,937,145,910

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.3

25,670,169,643

24,368,261,034

21,979,621,626

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

16.1

17,931,829,711

26,970,809,757

27,668,655,084

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

9.2

12,474,409,002

13,862,709,357

19,078,604,450

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

17

7,987,227,078

6,583,172,619

7,210,899,284

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

18

1,294,979,084,151

1,120,513,021,057

1,082,415,861,982

ค่าความนิยม

19

111,933,136,559

53,896,299,825

51,695,037,397

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

20

79,967,673,324

34,200,400,854

32,107,682,512

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า

21

80,268,342,040

100,360,331,426

100,901,922,674

22.3

47,611,099,702

28,498,932,833

15,101,219,955

3,810,602,110

2,079,494,926

3,734,359,338

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

010

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
			รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

28,506,223,083

33,192,551,665

30,925,373,850

1,767,339,966,693

1,496,718,976,198

1,448,358,792,459

2,484,438,679,992

2,353,682,332,950

2,230,529,155,570

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

		จากสถาบันการเงิน

26

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

25, 26

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะสั้น

28

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24

			รวมหนี้สินหมุนเวียน

44,440,533,236

25,561,803,923

18,126,630,943

158,301,915,916

160,323,070,746

160,301,286,194

80,763,972,530

98,429,474,944

72,994,649,729

51,782,356,222

63,108,598,300

66,433,929,171

30,136,899,332

46,487,811,196

24,094,727,080

1,289,373,133

1,090,300,309

-

2,522,074,028

2,545,871,892

4,954,839,016

10,548,182,486

10,801,967,333

8,958,513,286

379,785,306,883

408,348,898,643

355,864,575,419

011

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

25, 26

562,745,766,480

454,964,315,364

444,919,659,683

22.3

56,673,547,421

30,527,618,830

33,438,381,058

ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน

27

32,590,214,665

23,921,033,707

23,313,066,000

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว

28

90,599,917,383

73,632,219,096

74,865,436,241

11,656,784,200

11,082,662,040

10,519,247,338

2,702,433,432

668,918,447

2,104,348,790

46,645,091,954

32,971,055,231

37,844,233,080

803,613,755,535

627,767,822,715

627,004,372,190

1,183,399,062,418

1,036,116,721,358

982,868,947,609

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินมัดจำ�ถังก๊าซ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
			รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินหมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		ทุนจดทะเบียน
			หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

				มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

			 (1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญ

				 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

28,562,996,250

28,562,996,250

28,572,457,250

30.2

28,562,996,250

28,562,996,250

28,562,996,250

30.2

29,211,131,966

29,211,131,966

29,211,131,966

(36,250,864,803)

(28,483,967,693)

(24,311,625,093)

		ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
			หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น
				มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

			 (1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญ

012

30.1

				 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กำ�ไรสะสม
		จัดสรรแล้ว
			ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

31.1

2,857,245,725

2,857,245,725

2,857,245,725

			ทุนสำ�รองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย

31.2

1,243,656,319

1,222,675,618

1,199,991,563

869,016,087,473

837,421,994,002

775,209,114,009

3,533,173,443

5,218,737,399

878,604,109,457

874,325,249,311

817,947,591,819

422,435,508,117

443,240,362,281

429,712,616,142

1,301,039,617,574

1,317,565,611,592

1,247,660,207,961

2,484,438,679,992

2,353,682,332,950

2,230,529,155,570

		ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(16,036,143,473)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

46,480,809,912

86,204,049,166

38,691,660,939

เงินลงทุนชั่วคราว

6

15,002,337,892

21,971,964,949

68,056,258,825

ลูกหนี้การค้า

7

111,557,959,067

138,675,854,879

144,265,155,266

ลูกหนี้อื่น

8

8,404,192,746

17,314,183,668

16,923,203,980

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

9.1

21,369,269,521

7,334,315,325

4,648,737,018

สินค้าคงเหลือ

11

4,797,200,993

10,247,494,259

27,103,531,169

พัสดุคงเหลือ

12

5,744,178,058

5,540,731,086

5,749,466,246

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน

1,089,388,849

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7,332,818,164

4,648,056,425

3,956,768,710

221,778,155,202

291,936,649,757

309,394,782,153

			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

14

2,986,699,279

2,579,555,315

4,533,102,500

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

15.4

335,213,563,656

315,654,139,538

218,929,325,063

เงินลงทุนในการร่วมค้า

15.5

5,961,911,690

5,927,614,973

5,927,614,973

-

-

3,173,227,030

16.1

4,257,167,950

13,986,905,648

15,164,124,801

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

9.2

24,981,890,696

32,895,679,795

22,754,737,237

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

17

3,742,809,674

2,032,718,766

3,851,133,751

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

18

273,820,653,535

274,350,952,691

288,795,950,908

20

13,375,222,267

13,813,942,896

14,403,623,166

22.3

1,256,718,197

-

-

912,740,713

708,186,115

754,506,988

1,388,658,118

5,756,487,773

6,695,815,983

667,898,035,775

667,706,183,510

584,983,162,400

889,676,190,977

959,642,833,267

894,377,944,553

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตราสารอนุพน
ั ธ์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
			รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

013

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

100,570,030,799

120,085,364,132

139,418,539,503

22,743,735,200

27,715,747,119

25,092,296,348

25, 26

27,602,800,610

26,511,158,464

29,439,944,692

26

3,487,561,436

3,332,695,376

2,803,042,683

2,947,212,120

22,063,437,824

3,592,947,307

-

94,600,356

86,699,923

เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24

3,370,344,316

4,503,619,289

4,565,821,904

160,721,684,481

204,306,622,560

204,999,292,360

25, 26

93,735,310,442

123,638,958,453

150,115,471,277

22.3

-

210,202,677

473,743,077

27

7,312,721,428

6,906,650,387

8,877,981,146

			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

014

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจำ�ถังก๊าซ

-

-

10,519,247,338

324,316,495

160,953,165

45,185,175

20,275,424,442

19,857,469,279

21,868,611,384

			รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

121,647,772,807

150,774,233,961

191,900,239,397

รวมหนี้สิน

282,369,457,288

355,080,856,521

396,899,531,757

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		ทุนจดทะเบียน
			หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น
			 (1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญ

				 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

30.1

28,562,996,250

28,562,996,250

28,572,457,250

30.2

28,562,996,250

28,562,996,250

28,562,996,250

30.2

29,211,131,966

29,211,131,966

29,211,131,966

			ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

31.1

2,857,245,725

2,857,245,725

2,857,245,725

			ทุนสำ�รองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย

31.2

		ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
			หุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น
				มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

			 (1 มกราคม 2561: หุ้นสามัญ

				 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

				มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

015

1,243,656,319

1,222,675,618

1,199,991,563

544,005,237,331

541,414,286,420

432,667,781,421

1,426,466,098

1,293,640,767

2,979,265,871

607,306,733,689

604,561,976,746

497,478,412,796

889,676,190,977

959,642,833,267

894,377,944,553

		ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กำ�ไรสะสม
		จัดสรรแล้ว

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2,219,738,671,119

2,336,154,915,594

1,200,462,897,055

1,411,021,051,033

ต้นทุนขายและการให้บริการ

35

1,967,529,006,367

2,023,038,549,872

1,144,029,399,068

1,327,673,913,481

252,209,664,752

313,116,365,722

56,433,497,987

83,347,137,552

19,979,952,680

16,935,097,726

46,685,267,551

54,224,423,007

15,312,831,823

6,353,510,623

7,923,624,559

6,304,992,162

287,502,449,255

336,404,974,071

111,042,390,097

143,876,552,721

34

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรก่อนค่าใช้จา
่ ย
งบกำ�ไรขาดทุน

2561
(ปรับปรุงใหม่)

33

รายได้อน
่ื

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำ�ไรขัน
้ ต้น

016

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจำ�หน่าย

35

27,573,729,167

26,653,497,122

10,167,504,226

8,185,037,318

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

35

65,002,297,170

55,183,564,436

24,614,415,403

20,618,164,425

ค่ า ภาคหลวงและค่ า ตอบแทนสำ � หรั บ ปิ โ ตรเลี ย ม

36

17,882,466,882

16,435,234,907

-

-

177,043,956,036

238,132,677,606

76,260,470,468

115,073,350,978

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

15.6.1

3,990,793,333

6,461,651,677

-

-

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

15.6.2

2,017,196,234

2,053,368,348

-

-

183,051,945,603

246,647,697,631

76,260,470,468

115,073,350,978

27,971,463,717

27,627,592,591

6,164,047,845

8,009,448,341

155,080,481,886

219,020,105,040

70,096,422,623

107,063,902,637

32,988,881,950

53,646,552,942

8,439,114,919

12,588,484,038

122,091,599,936

165,373,552,098

61,657,307,704

94,475,418,599

-

-

-

70,761,721,267

122,091,599,936

165,373,552,098

61,657,307,704

165,237,139,866

92,950,604,143

119,647,246,552

61,657,307,704

94,475,418,599

-

-

-

70,761,721,267

92,950,604,143

119,647,246,552

61,657,307,704

165,237,139,866

29,140,995,793

45,726,305,546

-

-

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

37

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

22.1

กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงาน

		 ทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

13

กำ�ไรสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่
		จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง
		 จากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอ
ี �ำ นาจควบคุม
		จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง
		 จากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

-

-

-

-

29,140,995,793

45,726,305,546

-

-

กำ�ไรต่อหุน
้ ขัน
้ พืน
้ ฐาน
จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง

32

3.20

4.15

2.16

3.31

จากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก

32

-

-

-

2.48

3.20

4.15

2.16

5.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
2562
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

122,091,599,936

2562

165,373,552,098

2561
(ปรับปรุงใหม่)

61,657,307,704

94,475,418,599

(2,588,215,649)

-

-

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่
รายการทีอ
่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร			
(27,899,835,334)

		ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
่ ขาย

43,161,764

(881,069,476)

166,031,664

		ภาษีเงินได้เกีย
่ วกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
่ ขาย

(21,425,435)

410,455,036

(33,206,333)

(1,182,552,979)

684,960,036

		ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากเครือ
่ งมือป้องกันความเสีย
่ ง
			กระแสเงินสด

		ภาษีเงินได้เกีย
่ วกับเครือ
่ งมือป้องกันความเสีย
่ ง
			กระแสเงินสด

		ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ในการร่วมค้า
			และบริษท
ั ร่วม

(27,281,381)
5,456,277

-

-

(92,552,256)

(3,027,287)

-

-

(503,105,474)

(380,456,659)

-

-

1,167,004,596

799,889,519

รายการทีจ
่ ะไม่ถก
ู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร

		หรือขาดทุนในภายหลัง

		ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่

			ของผลประโยชน์พนักงานทีก
่ �ำ หนดไว้
		ภาษีเงินได้เกีย
่ วกับการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
			พนักงานทีก
่ �ำ หนดไว้

		ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ ในการร่วมค้า
			และบริษท
ั ร่วม

(1,095,553,888)
408,798,991
(97,637,110)

-

163,407,291,915

62,723,736,712

95,093,505,110

-

-

-

69,097,921,267

91,650,898,215

163,407,291,915

62,723,736,712

164,191,426,377

73,509,914,687

118,782,047,402

62,723,736,712

95,093,505,110

-

-

-

69,097,921,267

73,509,914,687

118,782,047,402

62,723,736,712

164,191,426,377

18,140,983,528

44,625,244,513

-

-

-

-

-

-

18,140,983,528

44,625,244,513

-

-

91,650,898,215

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(159,977,904)

618,086,511

กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง

27,573,904

(233,400,919)
-

(30,440,701,721)

ทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

(183,163,864)

1,066,429,008

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ สำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงาน

946,683,776

(1,966,260,183)

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
		ส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่
			 จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง
			 จากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

		ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอ
ี �ำ นาจควบคุม
			จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง

			 จากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก - สุทธิจากภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

		ผลต่างของอัตราแลกเปลีย
่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		หรือขาดทุนในภายหลัง

018

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การจัดประเภทและการปรับรายการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี
สำ�รองเพือ่ กองทุนประกันวินาศภัย
ดอกเบีย้ จ่ายสำ�หรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ค่าใช้จา่ ยภาษีส�ำ หรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ต้นทุนทางการเงินในการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อย
ซือ้ ธุรกิจของบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การจัดประเภทและการปรับรายการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี
สำ�รองเพือ่ กองทุนประกันวินาศภัย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ดอกเบีย้ จ่ายสำ�หรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ค่าใช้จา่ ยภาษีส�ำ หรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษทั ย่อย
ซือ้ ธุรกิจของบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4

31.2

42

4

42
43

กำ�ไรสะสม
ทุนสำ�รอง
เพือ่ กองทุน
ประกัน
วินาศภัย

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุน
รวม
การป้องกัน
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบอืน่
เงินลงทุน
ความเสี่ยง ในการร่วมค้า ของส่วนของ
เผื่อขาย
กระแสเงินสด และบริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้น

การแปลงค่า
งบการเงิน

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

28,562,996,250
-

29,211,131,966
-

(24,311,625,093)
-

2,857,245,725
-

1,199,991,563 775,959,276,682
(750,162,673)

1,971,688,038
26,003,370

3,259,236,757
-

74,024,494
-

(112,215,260)
-

5,192,734,029 818,671,751,122 429,883,989,506 1,248,555,740,628
26,003,370
(724,159,303)
(171,373,364)
(895,532,667)

28,562,996,250

29,211,131,966

(24,311,625,093)

2,857,245,725

1,199,991,563 775,209,114,009

1,997,691,408

3,259,236,757

74,024,494

(112,215,260)

5,218,737,399 817,947,591,819 429,712,616,142 1,247,660,207,961

28,562,996,250

29,211,131,966

(4,172,342,600)
(28,483,967,693)

2,857,245,725

22,684,055
(22,684,055)
(1,225,235,598)
101,050,715
(57,107,862,427)
- 119,647,246,552
820,364,806
1,222,675,618 837,421,994,002

(1,435,038,672)
562,652,736

(409,801,919)
2,849,434,838

333,274,017
407,298,511

(173,997,382)
(286,212,642)

(1,225,235,598)
(651,473,178) (1,876,708,776)
101,050,715
53,729,937
154,780,652
(2,600,765)
(2,600,765)
(57,107,862,427)
- (57,107,862,427)
(27,845,037,703) (27,845,037,703)
2,363,403,595
2,363,403,595
(4,172,342,600)
(5,015,520,260) (9,187,862,860)
- 119,647,246,552
45,726,305,546 165,373,552,098
(1,685,563,956)
(865,199,150)
(1,101,061,033) (1,966,260,183)
3,533,173,443 874,325,249,311 443,240,362,281 1,317,565,611,592

28,562,996,250
-

29,211,131,966
-

(28,483,967,693)
-

2,857,245,725
-

1,222,675,618 838,208,853,447
(786,859,445)

534,370,409
28,282,327

2,849,434,838
-

407,298,511
-

(286,212,642)
-

3,504,891,116 875,083,826,429 443,410,523,895 1,318,494,350,324
28,282,327
(758,577,118)
(170,161,614)
(928,738,732)

28,562,996,250

29,211,131,966

(28,483,967,693)

2,857,245,725

1,222,675,618 837,421,994,002

562,652,736

2,849,434,838

407,298,511

(286,212,642)

3,533,173,443 874,325,249,311 443,240,362,281 1,317,565,611,592

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,766,897,110)
29,211,131,966 (36,250,864,803)

2,857,245,725

6,500,542
(467,640,221)
(1,085,692,828)
61,654,845
(59,978,979,769)
92,950,604,143
128,627,460
(18,961,746,168)
1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432)

9,305,536
2,858,740,374

(387,457,536)
19,840,975

31.2
41

ส่วนขาดทุน
จาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วน
การถือหุ้น
ทุนสำ�รอง
ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย

28,562,996,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20,980,701

(20,980,701)

-

-

-

-

6,500,542
3,456,420
9,956,962
(467,640,221) (32,213,720,233) (32,681,360,454)
(1,085,692,828)
(825,926,719) (1,911,619,547)
61,654,845
32,782,656
94,437,501
(59,978,979,769)
- (59,978,979,769)
- (22,112,552,296) (22,112,552,296)
- 32,105,157,138 32,105,157,138
(7,766,897,110) (34,321,536,220) (42,088,433,330)
18,386,501,562 18,386,501,562
92,950,604,143
29,140,995,793 122,091,599,936
(229,418,748) (19,569,316,916) (19,440,689,456) (11,000,012,265) (30,440,701,721)
(515,631,390) (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574

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

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การปรับรายการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หลังการปรับรายการ

การเปลีย
่ นแปลงในส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย

สำ�รองเพือ
่ กองทุนประกันวินาศภัย

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ สำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก
กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
หลังการปรับรายการ

การเปลีย
่ นแปลงในส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย

สำ�รองเพือ
่ กองทุนประกันวินาศภัย
กำ�ไรสำ�หรับปี

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอืน
่ สำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

ทุนสำ�รองเพื่อกองทุน
ประกันวินาศภัย

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุน
เผื่อขาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

29,211,131,966

2,857,245,725

1,199,991,563

433,069,636,210

2,979,265,871

497,880,267,585

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,199,991,563

432,667,781,421

2,979,265,871

497,478,412,796

42

-

-

-

13

-

-

-

31.2

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การปรับรายการ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

28,562,996,250

4

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
่ สำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

กำ�ไรสะสม

4

42

31.2

-

-

-

-

-

(401,854,789)

(57,107,862,427)

-

22,684,055

-

-

165,237,139,866

-

-

(22,684,055)
-

639,911,615

-

-

(1,663,800,000)

(401,854,789)

(57,107,862,427)
-

(1,663,800,000)

-

165,237,139,866

(21,825,104)

618,086,511

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,222,675,618

541,414,286,420

1,293,640,767

604,561,976,746

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,222,675,618

541,852,837,981

1,293,640,767

605,000,528,307

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,222,675,618

541,414,286,420

1,293,640,767

604,561,976,746

-

-

-

-

-

-

-

-

28,562,996,250

-

-

-

29,211,131,966

-

(438,551,561)

(59,978,979,769)

-

(59,978,979,769)

-

61,657,307,704

-

61,657,307,704

1,243,656,319

544,005,237,331

1,426,466,098

607,306,733,689

20,980,701

-

-

(20,980,701)

933,603,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

019

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

-

-

2,857,245,725

(438,551,561)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

132,825,331

-

1,066,429,008

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่

92,950,604,143

119,647,246,552

61,657,307,704

165,237,139,866

133,204,181,804

123,592,966,745

19,350,137,045

20,225,546,733

			(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์

31,182,090

2,154,902,333

			(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

221,275,460

			กำ�ไรจากการขายการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก

-

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

		จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

งบกระแสเงินสด

			ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

			กำ�ไรจากการซือ
้ ในราคาต่�ำ กว่ามูลค่ายุตธ
ิ รรม

(31,482,857)

			(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

291,120,355

			(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

020

(1,354,901,971)

(1,564,028,226)
-

16,833,146

506,848,142

-

(4,721,245,342)
(3,673,261,900)
(80,659,172,274)
(33,926,202)

7,347,996

22,706,862,123

			ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

(3,990,793,333)

(6,461,651,677)

-

-

			ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

(2,017,196,234)

(2,053,368,348)

-

-

			กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอ
ี �ำ นาจควบคุม

29,140,995,793

45,726,305,546

-

-

7,063,158,543

2,487,981,308

1,839,534,053

866,200,264

(809,179,160)

(2,557,930,652)

50,548,585

(4,032,097,039)

(1,225,180,475)

169,989,298

			ประมาณการหนีส
้ น
ิ สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
			(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ น
			(กำ�ไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพน
ั ธ์
				ทีย
่ งั ไม่เกิดขึน
้ จริง

			(โอนกลับ)ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ
			ค่าใช้จา่ ยในการสำ�รวจตัดจำ�หน่าย
			(โอนกลับ)ค่าเผือ
่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
			สำ�รองพัสดุสน
้ิ เปลืองเสือ
่ มสภาพ
			เงินปันผลรับ

(434,016,938)

(299,334)

(191,508,782)

(8,259,060,713)
3,123,608,032
(77,020,600)
2,368,682,811
(3,079,361,551)

2,320,284,952

920,415

(22,636,081,165)

21,470,147

-

-

4,217,015,603

65,420,262

252,179,770

453,008,357

157,216,972

40,302,822

32,955,250

(383,031,136)

(347,322,347)

(29,676,712,760)

(35,265,935,239)

			ภาษีเงินได้

32,988,881,950

53,646,552,942

8,439,114,919

30,796,871,638

			ดอกเบีย
้ รับ

(7,836,966,421)

(9,435,815,591)

(3,342,143,771)

(3,024,402,378)

			ต้นทุนทางการเงิน

27,971,463,717

27,627,592,591

6,164,047,845

8,013,269,693

4,462,664

93,326,065

354,945,076

317,895,230

303,703,695,936

357,215,059,435

59,868,421,613

98,655,433,950

			อืน
่ ๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย
่ นแปลง

		ในสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

			ลูกหนี้การค้า

19,001,930,521

2,430,378,448

27,250,869,944

(15,930,100,711)

			ลูกหนี้อื่น

19,903,908,602

(16,941,081,482)

9,069,258,034

(13,611,836,950)

			สินค้าคงเหลือ

11,866,201,784

(5,503,049,394)

5,379,178,863

(9,382,918,320)

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(512,841,370)

(339,304,377)

(137,217,232)

(141,923,476)

(2,264,690,933)

(1,193,783,986)

596,834,211

669,686,381

6,910,377,794

(5,765,733,296)

(111,213,792)

(7,439,616,831)

(2,080,698,278)

(19,932,742,937)

9,250,098,045

(14,050,557,920)

(77,973,082)

(4,856,296,140)

8,181,472,744

(2,553,304,770)

		หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
			เจ้าหนี้การค้า
			เจ้าหนี้อื่น
			หนี้สินหมุนเวียนอื่น
			เงินมัดจำ�ถังก๊าซ
			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(1,955,970,779)
574,122,160

2,860,720,649
563,414,702

(1,133,000,617)

(505,988,331)

-

177,938,200
393,556,331

(5,369,946,427)

(16,391,850,009)

128,310,633

26,662,916,601

(42,438,960,105)

16,253,980,967

เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน

330,366,612,537

314,776,099,330

76,122,402,580

75,202,113,093

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(65,259,229,065)

(45,370,805,621)

(29,288,868,748)

(12,330,372,203)

265,107,383,472

269,405,293,709

46,833,533,832

62,871,740,890

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(23,453,320,857)

021

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

			พัสดุคงเหลือ

งบกระแสเงินสด

		สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสำ�หรับทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์

		และอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน

งบกระแสเงินสด

(22,631,738,393)

(197,386,569)

(360,209,801)

(2,398,008,012)

เงินจ่ายสำ�หรับการสำ�รวจและประเมินค่า

(3,700,244,754)

(1,962,665,601)

-

(105,000,000)

-

		ระยะยาว

เงินจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนเผือ
่ ขาย
เงินจ่ายเพือ
่ ซือ
้ ธุรกิจ
เงินจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย
เงินจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม
เงินจ่ายสำ�หรับเงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสัน
้
เงินจ่ายสำ�หรับเงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะยาว

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

(19,013,996,689)

(2,861,367,080)

เงินจ่ายสำ�หรับค่าเช่าทีด
่ น
ิ และอาคารตามสัญญา

022

(144,336,347,465) (108,747,405,008)

เงินจ่ายสำ�หรับสินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

เงินจ่ายสำ�หรับเงินลงทุนระยะยาวอืน
่
เงินรับจากการขายทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์

		ไม่มต
ี ว
ั ตน และอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ
่ ขาย
เงินรับจากการขายการดำ�เนินงานทีย
่ กเลิก

(241,112,299)

(540,509,638)

(164,377,947,967)

(36,464,068,838)

-

-

(4,072,414,141)

(155,360,767)

(783,882,750)

(1,368,071,960)

-

(241,112,299)
-

(105,000,000)
(203,209,504)
-

(20,607,908,492) (120,635,433,946)
(34,296,717)
-

-

(1,984,409,281)

(33,114,580,995)

(2,500,000,000)

(837,243,815)

(118,546,111)

(30,992,122,156)

(26,310,000,000)

(2,855,860,697)

(5,226,943,008)

(1,827,467,081)

(4,597,024,955)

929,635,294

4,646,909,629

1,007,259,109

7,235,425,913

10,693,125,237

2,944,665,157

-

24,501,220

-

-

-

117,203,264,773

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย

-

-

2,612,512,600

4,618,593,100

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

276,267,877

33,871,046

-

-

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วม

212,663,057

-

-

-

รับคืนเงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสัน
้

269,913,000

1,659,754,291

29,709,927,871

409,068,377

3,490,281,246

4,294,182,245

28,115,283,133

36,683,534,122

เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
่

28,289,253

2,740,995,830

-

2,494,600,000

เงินรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้�
ำ มัน

16,679,180

4,712,511

-

1,400,000

รับคืนเงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะยาว

เงินลงทุนชัว
่ คราวลดลง

108,719,156,318

93,820,520,816

17,760,919,841

49,529,998,963

เงินสดรับจากดอกเบีย
้

6,424,633,174

8,358,990,106

3,357,868,462

3,500,206,798

เงินปันผลรับ

4,787,566,316

4,814,106,863

29,676,712,760

35,646,436,864

(35,752,279,730)

6,211,612,778

80,004,413,531

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(188,218,211,016)

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับจากการกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้
เงินสดรับจากการกูย
้ ม
ื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเปลีย
่ นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย
จ่ายซือ
้ หุน
้ ทุนซือ
้ คืนของบริษท
ั ย่อย
จ่ายคืนเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้
จ่ายคืนเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาว
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปลีย
่ นสัดส่วนเงินลงทุน

		ในบริษท
ั ย่อย

18,346,174,140

92,811,501

-

-

-

-

154,866,060

1,564,470,776

174,649,440,702

143,626,648,847

24,031,000,790

-

3,960,400

4,670,961,898

-

-

(1,187,603,325)

-

-

-

(701,550,500)

-

-

(101,517,722,881) (136,795,441,261)
(1,358,237,107)

(974,563,334)

(40,806,272,121)

(13,872,690,000)

(1,034,818,082)

(50,044,500,790)

(28,305,510,732)

(613,345,103)

(658,200,961)

-

-

-

-

-

19,910,183,786

4,967,935,595

-

-

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน

(25,462,319,325)

(28,147,863,087)

(6,720,225,233)

(10,187,617,565)

เงินปันผลจ่าย

(81,350,824,835)

(85,035,352,791)

(59,978,979,769)

(57,107,862,427)

(70,225,665,494) (111,467,552,632)

(93,171,184,045)

(95,729,538,991)

เงินสดจ่ายชำ�ระคืนหุน
้ กูด
้ อ
้ ยสิทธิทม
่ี ล
ี ก
ั ษณะคล้ายทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย
้ ม
ื ระยะสัน
้

		จากสถาบันการเงินเพิม
่ ขึน
้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นในเงินสด

(30,750,894,428)

และรายการเทียบเท่าเงินสด

(3,075,298,506)

636,628,646

402,798,181

365,772,797

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(3,230,072,876)

3,173,208,725

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันปลายงวด

358,135,580

125,995,298,718

(39,723,239,254)

47,512,388,227

292,184,322,373

166,189,023,655

86,204,049,166

38,691,660,939

5 292,542,457,953 292,184,322,373

46,480,809,912

86,204,049,166

รายการทีม
่ ใิ ช่เงินสด
เจ้าหนีจ
้ ากการซือ
้ ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์

		และอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน

21,829,487,413

39,104,581,381

4,072,072,617

3,403,535,367

เจ้าหนีจ
้ ากการซือ
้ สินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน

212,468,939

268,340,332

91,630,970

39,762,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินสดรับจากการออกหุน
้ สามัญของบริษท
ั ย่อย

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษท
ั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (บริษท
ั ฯ) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นบริษท
ั มหาชนจ�ำกัดในประเทศไทย และเป็นบริษท
ั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
พลังงาน

ธุรกิจหลักของบริษท
ั ฯ เป็นการด�ำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม โดยบริษท
ั ฯ ลงทุนในบริษท
ั ย่อย การร่วมการงาน และบริษท
ั ร่วม

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38 ส่วนงานด�ำเนินงาน

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จด
ั ท�ำขึน
้ ด้วยข้อสมมติทว
ี่ า
่ ผูใ้ ช้งบการเงินมีความเข้าใจหลักการและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ
ทางบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว
่ ไปในประเทศไทย หลักการบัญชีทใี่ ช้อาจแตกต่างไปจากหลักการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว
่ ไปซึง่ ใช้ในประเทศอืน
่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ

งบการเงิน ยกเว้น รายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.2 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี

มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

•
•
•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ภาษีเงินได้

เรื่อง สัญญาเช่า

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก		
รัฐบาล

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

•

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
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เงินตราต่างประเทศ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อออกจากงาน

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

•
•

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง เกษตรกรรม

•
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)

ที่เงินเฟ้อรุนแรง

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครั้งแรก

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

เรื่อง การสำ�รวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

เรื่อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2561)

และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน

เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
•

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

•

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

•

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

•

(ปรับปรุง 2561)
(ปรับปรุง 2561)

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)

ตามรูปแบบกฎหมาย

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)

ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการ

เหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ

•
•

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)

เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 		เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
ฉบับที่ 22

รับหรือจ่ายล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

(ปรับปรุง 2561)

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•

(ปรับปรุง 2561)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

เรื่อง งบกระแสเงินสด

•
•

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

•

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

•
•
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20

เรื่อง ภาษีเงินได้

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26

เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

•

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เมื่อออกจากงาน

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33

เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เรื่อง เกษตรกรรม

•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครั้งแรก

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง สัญญาประกันภัย

•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรื่อง การรวมธุรกิจ

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

เรื่อง การสำ�รวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินรวม

เรื่อง การร่วมการงาน

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
เรื่อง สัญญาเช่า

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
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•

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
•

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

•

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

•

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 14

ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

•

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

•
•
•
•
•

ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 22
ฉบับที่ 23

ในหน่วยงานต่างประเทศ

เหมืองผิวดิน

รับหรือจ่ายล่วงหน้า

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม
่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เชือ
่ ว่า นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม
่ เครือ
่ งมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

•
•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ

เรื่อง การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณ

031

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการระบุสัญญาเช่า การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนด
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 ในฝั่งผู้เช่า และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเริม
่ มีผลส�ำหรับสัญญาเช่าทัง้ หมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน
้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา
้ งอิงมีมล
ู ค่าต�ำ
่ ทัง้ นี้
การบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
กลุ่มบริษัทจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก�ำไรสะสม
(Modified Retrospective) ทัง้ นี้ ผูบ
้ ริหารของกลุม
่ บริษท
ั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี หุ ้ น กู ้ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น แสดงอยู ่ ใ นส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น เนื่ อ งจากกลุ ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาว่ า หุ ้ น กู ้
ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าว มีลักษณะการช�ำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้
ใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ ก ่ อ นก�ำหนดตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ รวมทั้ ง สามารถเลื่ อ นการช�ำระผลตอบแทนได้ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ

ของผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยผลตอบแทนที่ค้างช�ำระดังกล่าว

จะถูกสะสมไว้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

กลุม
่ บริษท
ั ต้องจัดประเภทรายการตราสารดังกล่าวเป็นหนีส
้ น
ิ ทางการเงิน เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขบางประการตาม “ข้อก�ำหนดสิทธิ
ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข
่ องผูอ
้ อกหุน
้ กูแ
้ ละผูถ
้ อ
ื หุน
้ กู”้ อาจตีความได้วา
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ กูม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้รบ
ั ช�ำระภาระผูกพันก่อนการช�ำระ

บัญชี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 95/2562 เพื่อผ่อนผันการจัดประเภทหุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ายทุนทีอ
่ อกและได้รบ
ั ช�ำระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นส่วนหนึง่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในงบการเงินรวมจ�ำนวน 6,018.03 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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โดยกลุ่มบริษัทจะจัดประเภทรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

3.2 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.2.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้ที่คาดว่า
จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ โดยประมาณจากจ�ำนวนหนี้ ที่ ค งเหลื อ อยู ่ ณ วั น สิ้ น งวดตามประวั ติ ก ารช�ำระเงิ น และสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาจากอัตราร้อยละตามอายุหนี้ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดหนี้สงสัย
จะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.2.3 สินค้าคงเหลือ
สิ น ค้ า คงเหลื อ แสดงมู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แล้ ว แต่ ร าคาใดจะต�่ ำ กว่ า โดยราคาทุ น ค�ำนวณ
ตามเกณฑ์ ถัว เฉลี่ยถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ราคาทุ น ของสิน ค้ า คงเหลือ ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ทั้ ง หมดในการซื้อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่าง ๆ

ทีเ่ กีย
่ วข้องโดยตรงกับการซือ
้ ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซือ
้ รวมถึงเงินน�ำส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษีและกองทุน

ต่าง ๆ ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับนั้นค�ำนวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นส�ำเร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต�่ำกว่า

ราคาทุนในงบก�ำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อต้นทุนขาย และกลุ่มบริษัทจะรับรู้ส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพเมื่อสินค้าล้าสมัย
หรือเสื่อมคุณภาพ

3.2.4 พัสดุคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่ได้ใช้งาน

3.2.5 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนและหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ�ำหน่ า ย (ที่ ป ระกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นและหนี้ สิ น ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย) จะถู ก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซึ่งค�ำนวณตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หักด้วยส�ำรองพัสดุเสื่อมสภาพส�ำหรับพัสดุ

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ต่ อ ไป ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ การขายนั้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ค ่ อ นข้ า งแน่ ใ นระดั บ สู ง มากและสิ น ทรั พ ย์ นั้ น มี ไ ว้

เพื่ อ ขายในทั น ที ใ นสภาพปั จ จุ บั น โดยขึ้ น อยู ่ กั บ ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น ไปตามปกติ แ ละถื อ ปฏิ บั ติ กั น ทั่ ว ไปส�ำหรั บ การขาย
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ยุ ติธ รรมในปั จ จุ บั น ของสิน ทรั พ ย์ นั้ น โดยได้ เ ริ่ม ด�ำเนิน การตามแผนเพื่อ หาผู ้ ซื้อ และเพื่อ ท�ำตามแผนให้ ส มบู ร ณ์ แ ละ
มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า การขายจะเสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ จากวั น ที่ จั ด ประเภท โดยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ ่ ม สิ น ทรั พ ย์
ที่จ�ำหน่ายนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

กลุ่มบริษัทหยุดคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตั้งแต่วันที่ที่สินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กลุ่มบริษัทยังคงรับรู้ต่อไป ส�ำหรับหนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินซึ่งถูกจัดประเภท
เป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
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สินทรัพย์นั้น ซึ่งผู้บริหารได้ผูกมัดกับแผนการเสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่า

3.2.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทใหญ่
มี อ�ำนาจเหนื อ บริ ษั ท ย่ อ ยและมี ก ารเปิ ด รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นผลตอบแทนผั น แปรจากการเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง

มีความสามารถในการท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ�ำนาจเหนือบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทใหญ่มีสิทธิ
ในการออกเสียงน้อยกว่ากึง่ หนึง่ ในบริษท
ั ย่อย บริษท
ั ใหญ่พจ
ิ ารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ตา
่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องว่ามีอ�ำนาจ
เหนือบริษัทย่อยหรือไม่

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับจากวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษท
ั ใหญ่ปน
ั ส่วนก�ำไรหรือขาดทุน และแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ให้กบ
ั ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษท
ั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม แม้ว่าจะท�ำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมติดลบ
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กลุม
่ บริษท
ั บันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธซ
ี อ
ื้ ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ต้นทุนการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ

ควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการ
ส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ)
•

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม

•

กรณีการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนหน้าการรวม

•

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ผู้ประเมินราคา และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ

หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมนั้น
ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในบริ ษั ท ย่ อ ยโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ท�ำให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท สู ญ เสี ย อ�ำนาจในการควบคุ ม
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในก�ำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของบริษัทย่อยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15

3.2.7 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
การร่วมค้าคือการร่วมการงานซึง่ กลุม
่ บริษท
ั มีการควบคุมร่วมและมีสท
ิ ธิในสินทรัพย์สท
ุ ธิของการร่วมการงานนัน
้ การควบคุม

ร่วมหมายถึงการร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมแล้วเท่านั้น

บริษท
ั ร่วมเป็นกิจการทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั มีอท
ิ ธิพลอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ โดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีสว
่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย
่ วกับนโยบาย
ทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซื้อเป็นวิธีการบัญชีส�ำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งการร่วมค้าและบริษัทร่วม ยกเว้นกรณีที่เป็นการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ต้นทุนการซื้อการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่ระบุได้ของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นค่าความนิยมซึ่งรวมอยู่ในมูลค่า

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนับจาก
วันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญสิ้นสุดลง รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้

เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งกลุ ่ ม บริ ษั ท กั บ การร่ ว มค้ า และบริ ษั ท ร่ ว มจะถู ก ตั ด บั ญ ชี เ ท่ า ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในการร่ ว มค้ า
และบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในก�ำไร

หรือขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษัทได้จากการร่วมค้าและบริษัทร่วมจะน�ำไปหักจากมูลค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

035

กลุ ่ ม บริ ษั ท จะไม่ รั บ รู ้ ส ่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากการร่ ว มค้ า และบริ ษั ท ร่ ว มอี ก ต่ อ ไป หากส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ในการร่วมค้าและบริษท
ั ร่วมมีมล
ู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุม
่ บริษท
ั ในการร่วมค้าและบริษท
ั ร่วม เว้นแต่
กลุ่มบริษัทได้ค�้ำประกันหรือมีภาระผูกพันในหนี้สินตามกฎหมายหรือต้องจ่ายช�ำระหนี้แทนการร่วมค้าและบริษัทร่วม

เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในก�ำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยรายชื่อการร่วมค้าและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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ตามบัญชีของเงินลงทุน

3.2.8 การด�ำเนินงานร่วมกัน
การด�ำเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานทีก
่ ลุม
่ บริษท
ั มีสท
ิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีส
้ น
ิ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการร่วม
การงานนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียในการด�ำเนินงานร่วมกันในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมร่วมจนถึงวันที่การควบคุมร่วมสิ้นสุดลง

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยการด�ำเนินงานร่วมกันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของการด�ำเนินงานร่วมกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15

3.2.9 เงินลงทุนอื่น
กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนซึ่งมิได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย

และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและรั บ รู ้ ผ ลต่ า งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ น รายการก�ำไร(ขาดทุ น )

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ�ำนวนสะสมภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นความต้ อ งการของตลาดจะถู ก จั ด ประเภทเป็ น เงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น และแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่า
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ของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดที่ก ลุ ่ ม บริษั ทมีความตั้ ง ใจแน่ ว แน่ แ ละมีความสามารถที่จ ะถือ ตราสาร
ดังกล่าวไปจนครบก�ำหนดจะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน

ตัดจ�ำหน่าย โดยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในตราสารหนี้ดังกล่าวในก�ำไรหรือขาดทุนทันที เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้

ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึก
ในก�ำไรหรือขาดทุน และส�ำหรับกรณีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย กลุ่มบริษัทจะบันทึกจ�ำนวนสะสมภายใต้หัวข้อ

องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีเ่ กิดการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ
่ ขายเป็นส่วนหนึง่ ของก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่าย

เงินลงทุน และเมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่จ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

3.2.10 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกันกับบริษท
ั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม
่ อ
ี �ำนาจควบคุมบริษท
ั ฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษท
ั ฯ
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้นของบริษัทย่อย และกิจการ

ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษท
ั ร่วม การร่วมค้า ผูบ
้ ริหารส�ำคัญ และกรรมการของบริษท
ั ฯ
รวมถึงกิจการที่ผู้บริหารส�ำคัญ หรือกรรมการของบริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุม หรือมีอ�ำนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ ค�ำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษท
ั ฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ
รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนัน
้

กลุม
่ บริษท
ั แปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน
้ ให้เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.2.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ณ วันทีท
่ เี่ กิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การรั บ หรือ จ่ า ยช�ำระที่เ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศและที่ เ กิ ด จากการแปลงค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ดั ง กล่ า ว

037

กลุม
่ บริษท
ั แปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศทีจ
่ ด
ั ท�ำงบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลง

ค่าสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ด้วยอัตราปิด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก�ำไรขาดทุนโดยใช้อต
ั ราแลกเปลีย
่ น

ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารายการดังกล่าว รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ�ำนวน
สะสมภายใต้หัวข้อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จะบันทึกผลต่างซึ่งแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไร
หรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น
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จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

3.2.12 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกู้ยืม โดยต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มา

ซึ่ ง การก่ อ สร้ า ง หรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ข้ า เงื่ อ นไข จะรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว จนกระทั่ ง
การด�ำเนินการส่วนใหญ่ทจ
ี่ �ำเป็นในการเตรียมการก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ
่ ะใช้ได้ตามประสงค์

เสร็จสิ้นลง ในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จ�ำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์นั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปีของเงินกู้นั้น หักด้วยรายได้ที่เกิดจากการน�ำเงินกู้ดังกล่าว

ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว กรณีที่เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์ทั่วไป กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
คูณด้วยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.2.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ซึ่งราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์

กลุม
่ บริษท
ั ใช้วธ
ิ รี าคาทุนส�ำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน โดยแนวทางราคาทุนนัน
้ เป็นไปตามแนวทาง
ที่ก�ำหนดในนโยบายการบัญชีหัวข้อ “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

038

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งอยู่

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ระหว่าง 5 - 30 ปี และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

3.2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงเพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์ อ ยู ่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน และประมาณการค่ า รื้ อ ถอน
การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการได้หรือใช้สินทรัพย์นั้น

ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษาจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีทเี่ กิดรายการขึน
้ ส่วนต้นทุนของการปรับปรุง
สินทรัพย์ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามระยะเวลาทีก
่ �ำหนด รวมถึงการตรวจสอบครัง้ ใหญ่ กลุม
่ บริษท
ั จะรับรูต
้ น
้ ทุนดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึง่ ของราคาตามบัญชี

ของสินทรัพย์ ทัง้ นี้ ส�ำหรับกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแทน กลุม
่ บริษท
ั จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบทีถ
่ ก
ู เปลีย
่ นแทนออก

3.2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
การก�ำหนดค่าเสื่อมราคา กลุ่มบริษัทพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส�ำคัญ
มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

หลังจากหักต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็น
เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการใช้ประโยชน์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยทุกสิ้นปี
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงหรือตามสัดส่วนของผลผลิตตลอดอายุ

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร

2 - 40 ปี

สินทรัพย์เพื่อการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

5 - 30 ปี หรือตามหน่วยของผลผลิต

เครื่องจักร และอุปกรณ์
สินทรัพย์เหมือง
สินทรัพย์อื่น ๆ

2 - 40 ปี

ตามหน่วยของผลผลิต
2 - 32 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การใช้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
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คงเหลือตามบัญชี ณ วันจ�ำหน่าย และรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
สินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม

กลุ่มธุรกิจประเภทที่ด�ำเนินการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใช้วิธีผลส�ำเร็จของงาน (The Successful Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายการบัญชี ดังนี้
ต้นทุนสินทรัพย์
ต้นทุนของสินทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือต้นทุนในการได้มา
ในสัดส่วนของสินทรัพย์ ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส�ำรวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า และ
จะเปลี่ ย นเป็ น สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การส�ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของโครงการที่ พ บปริ ม าณส�ำรองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว เมื่ อ มี ก าร

ส�ำรวจพบปริมาณส�ำรองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ แต่จะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนในงวด
ที่มีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณส�ำรอง หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายกับมูลค่า

3.2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
สินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ต่อ)
ต้นทุนสินทรัพย์ (ต่อ)
รายจ่ายส�ำรวจเพือ
่ งานธรณีวท
ิ ยาและธรณีฟส
ิ ก
ิ ส์ ตลอดจนค่าสงวนพืน
้ ทีใ่ นช่วงการส�ำรวจ บันทึกเป็นค่าใช้จา
่ ยในงวดทีเ่ กิด
ในงบก�ำไรขาดทุน

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่พบปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว รวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนาที่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จจะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค�ำนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production)
ตลอดอายุของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนหลุมส�ำรวจ การพัฒนา รวมถึง

ต้นทุนค่ารือ
้ ถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเว้น โครงการทีย
่ งั ไม่ส�ำเร็จค�ำนวณโดยวิธส
ี ด
ั ส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณ
ส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) หรือปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์และพัฒนาส�ำเร็จ (Proved Developed Reserves)
กลุ่มบริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการปริมาณส�ำรองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
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ปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์และพัฒนาส�ำเร็จ ค�ำนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท และข้อมูล

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่ได้รับจากผู้ร่วมด�ำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
รายจ่ายส่วนที่ส�ำรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต
กลุ่มธุรกิจประเภทที่ด�ำเนินการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม บันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายจ่ายส่วนที่ส�ำรองแทนรัฐบาล (Carried
Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบัญชี ดังนี้

ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่มีรัฐบาลเป็นผู้ร่วมทุนบางสัญญา กลุ่มผู้ร่วมทุนอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลมีข้อผูกพันที่จะต้อง

จ่ายต้นทุนในช่วงระยะเวลาส�ำรวจทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงต้นทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะได้รบ
ั อนุมต
ั พ
ิ น
ื้ ทีพ
่ ฒ
ั นาปิโตรเลียม

(First Development Area) ต้นทุนในช่วงระยะเวลาส�ำรวจที่กลุ่มผู้ร่วมทุนจ่ายแทนรัฐบาลดังกล่าว (Carried Cost)
เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เมื่อโครงการได้ท�ำการผลิตแล้ว กลุ่มผู้ร่วมทุนจะได้รับคืน Carried Cost ในรูปของ

การแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม หรือการหักคืนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยปราศจากดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้บันทึก
รายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใต้วิธีผลส�ำเร็จของงาน ซึ่งส่วนใหญ่บันทึกเป็นรายการ

ภายใต้สินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และสินทรัพย์ในการส�ำรวจและประเมินค่าในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจปิโตรเลียมในงบก�ำไรขาดทุน

3.2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
สินทรัพย์เหมือง
กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการส�ำรวจและการผลิตถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วย สิทธิ
ในเหมืองถ่านหิน และค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี โดยมีนโยบายการบัญชี ดังนี้
สิทธิในเหมืองถ่านหิน
สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงต้นทุนค่าส�ำรวจ
และพัฒนาพื้นที่เหมืองถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาเหมืองและต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้สินทรัพย์ที่เกิดจาก
การส�ำรวจและประเมิน ค่ า และจะเปลี่ยนเป็ น สิน ทรั พ ย์ เ หมือ งภายใต้ ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ หากเข้ า เงื่อ นไขและ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่หากพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี
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ของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves)

ปริมาณสัดส่วนของผลผลิตและอายุการใช้ประโยชน์ของสัมปทานเหมืองถ่านหิน จะถูกประมาณและสอบทานโดยกลุม
่ บริษท
ั

3.2.15 ค่าความนิยม
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมด้วยราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
เกิด ขึ้น แต่ ห ากมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ สุ ท ธิที่ไ ด้ ม าสู ง กว่ า ต้ น ทุ น การรวมธุ ร กิจ กลุ ่ ม บริษั ท จะรั บ รู ้ ส ่ ว นที่สู ง กว่ า
เป็นก�ำไรในงบก�ำไรขาดทุน

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท จะปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรวมธุ ร กิ จ ให้ กั บ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก

การรวมธุ ร กิ จ และกลุ ่ ม บริ ษั ท จะท�ำการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด

แต่ละรายการ (หรือกลุ ่ มของหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ที่ก ่ อ ให้ เ กิดเงิน สด) หากมู ล ค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของหน่ ว ยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในก�ำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัท
ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์เหมือง ค�ำนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอดอายุ

3.2.16 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น
ณ วันทีซ
่ อ
ื้ ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตนทีไ่ ด้มาจากการอืน
่ กลุม
่ บริษท
ั บันทึกต้นทุนเริม
่ แรกของสินทรัพย์นน
ั้ ตามราคาทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย์ เช่น ท่อขนส่งก๊าซและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ เช่น สิทธิในการด�ำเนินงานอื่น สิทธิบัตร และสัญญาซื้อขายกับลูกค้า (Customer Contracts)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ�ำหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 1 - 40 ปี ยกเว้น สัญญาซือ
้ ขายกับลูกค้า (Customer Contracts) ถูกตัดจ�ำหน่ายตามประมาณการปริมาณขาย
กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการใช้ประโยชน์ และวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างน้อยทุกสิ้นปี

3.2.17 สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า
สินทรัพย์ในการส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม

042

กลุม
่ บริษท
ั บันทึกสินทรัพย์ในการส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า
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โดยใช้ราคาทุน เมื่อมีการส�ำรวจพบปริมาณส�ำรองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็น

สินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวัดมูลค่าภายหลังตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.14

ส�ำหรับโครงการทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์วา
่ ไม่พบปริมาณส�ำรองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนัน
้ จะถูกตัด
จ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในงบก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์เหมือง
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและประเมินค่าบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ โดยใช้ราคาทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้
ก) ต้นทุนสินทรัพย์นน
ั้ คาดว่าจะได้รบ
ั คืนเมือ
่ พืน
้ ทีน
่ น
ั้ ได้รบ
ั การพัฒนาแล้วเสร็จและเริม
่ การท�ำเหมืองหรือจากการขายพืน
้ ที่
ส�ำรวจ

ข) กิจกรรมการส�ำรวจในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณส�ำรอง
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการส�ำรวจยังด�ำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง

ค่าใช้จา
่ ยเพือ
่ การส�ำรวจและประเมินค่าทีไ่ ม่เข้าเงือ
่ นไขดังกล่าวข้างต้นจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา
่ ยทัง้ จ�ำนวนในก�ำไรหรือขาดทุน
แต่หากพื้นที่ได้รับการพัฒนาและกิจกรรมการท�ำเหมืองเริ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและประเมินค่าที่บันทึกไว้เป็น

สินทรัพย์จะโอนไปเป็นสินทรัพย์เหมืองภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีวิธีวัดมูลค่าภายหลังตามวิธีการที่ระบุไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.14

3.2.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนี้
•
•

ค่าความนิยมเป็นรายปี หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและ
ประเมินค่า เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า

กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง
สิน ทรั พ ย์ ที่ก�ำลั ง พิจ ารณาอยู ่ และในการประเมิน มู ล ค่ ายุ ติธ รรมหั ก ต้ นทุ น ในการจ�ำหน่ า ย กลุ ่ ม บริษั ทใช้ แ บบจ�ำลอง

การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บั น ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ย งซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก�ำไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมายังกลุ่มบริษัท

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ทีต
่ อ
้ งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า แล้วแต่ราคาใดจะตำ
�่ กว่า โดยจ�ำนวนเงินขัน
้ ตำ
�่ ทีต
่ อ
้ งจ่าย
จะปันส่วนระหว่างหนีส
้ น
ิ และต้นทุนทางการเงิน เพือ
่ ให้ได้อต
ั ราดอกเบีย
้ คงทีต
่ อ
่ หนีส
้ น
ิ ทีค
่ งค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

หักต้นทุนทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
หรือตามอายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
สัญญาเช่าการเงิน - กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปยังผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน กลุม
่ บริษท
ั แสดงสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินรวมอยูใ่ นรายการเงินให้กย
ู้ ม
ื ในงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยจ�ำนวนทีเ่ ท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าด้วยเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบ
และสมเหตุสมผล โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่า

043
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3.2.19 สัญญาเช่า

3.2.19 สัญญาเช่า (ต่อ)
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญา
เช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จา
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย
้ ปรับทีต
่ อ
้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ทค
ี่ วามเสีย
่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงตกอยูก
่ บ
ั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่า

ด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัทแสดงสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
ด้วยราคาทุน รับรู้ต้นทุน (ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับรายได้ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายและรับรู้รายได้
ค่าเช่าตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น

การบัญชีส�ำหรับข้อตกลงที่มีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
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กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของข้อตกลง
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โดยข้อตกลงถือเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ เมื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์
ที่เฉพาะเจาะจงและข้อตกลงนั้นให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ (ผู้เช่า) ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่าและส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก
หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ จะรับรู้สินทรัพย์

และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลง
ตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

3.2.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทค�ำนวณภาษีเงินได้ส�ำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศ
อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทได้ไปลงทุน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ ซึ่งค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่ค�ำนวณภาษีเงินได้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

3.2.20 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตั้งเต็มจ�ำนวนตามวิธีบันทึกหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ระหว่ า งฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น กั บ มู ล ค่ า ที่ แ สดงอยู ่ ใ นงบการเงิ น ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวตามงบการเงิ น รวม

ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ประมาณการ
หนี้สินค่ารื้อถอน และขาดทุนสะสมยกไป

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ใช้เป็นอัตราในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอ

กลุม
่ บริษท
ั รับรูภ
้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จา
่ ยในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวด เว้นแต่ภาษีทเี่ กีย
่ วข้องกับ
รายการทีบ
่ น
ั ทึกนอกก�ำไรหรือขาดทุน ทัง้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ หรือการรวมธุรกิจ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์และหนี้สินภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต่อการน�ำจ�ำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

เงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน

กลุม
่ บริษท
ั หักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส
้ น
ิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดง

045

3.2.21 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซตามสัญญา Take-or-Pay
บริษัทฯ ได้มีการท�ำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กับผู้ขาย ซึ่งมีการก�ำหนดปริมาณการรับก๊าซฯ ขั้นต�่ำในแต่ละปี
(Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษัทฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯ ได้ครบตามปริมาณขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จะต้องช�ำระค่าซื้อก๊าซฯ ล่วงหน้าส�ำหรับปริมาณก๊าซในส่วนที่ไม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay)
โดยหลังจากสิ้นปีสัญญาในแต่ละปี บริษัทฯ และผู้ขาย จะท�ำการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯ ที่จะน�ำมาใช้ใน
การค�ำนวณค่า Take-or-Pay ส�ำหรับปีสัญญานั้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ
ที่จะรับก๊าซฯ ที่ได้ช�ำระเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้นในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยต้องรับก๊าซฯ ให้ครบตามปริมาณ

รับก๊าซฯ ขั้นต�่ำส�ำหรับปีสัญญานั้น ๆ ก่อน บริษัทฯ บันทึกรายการช�ำระค่าซื้อก๊าซฯ ภายใต้สัญญานี้เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้อก๊าซ
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ฐานะการเงิน

3.2.22 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน (Decommissioning Costs) เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิด

ภาระผูกพันอันเป็นผลเนือ
่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจ�ำนวนเงินทีต
่ อ
้ งจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจ�ำนวนประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอุปกรณ์ และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของ

ปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว และวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามล�ำดับ
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนได้รับการประเมินขึ้นและสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

3.2.23 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประมาณการหนี้สินของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงาน แต่ละ
ประเภทดังนี้
1.

ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ

2.

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

เลี้ ย งชี พ ได้ แ ยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท เงิ น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท จ่ า ยสมทบกองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ บั น ทึ ก เป็ น
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ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรอง
ค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ

3.

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และคิดลดผลประโยชน์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนด

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้
ผลก�ำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ซึง่ รวมถึงผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(Acturial Gain/Loss) รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชีก�ำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
4.

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คิดลดโดยวิธี

คิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) เพื่อก�ำหนดมูลค่าปัจจุบัน

ของประมาณการหนี้สิน โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการ
ในอดีต ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ ผลก�ำไรขาดทุน

จากการวัดมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Acturial
Gain/Loss) รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่าย เมื่อแสดงชัดเจนว่าผูกพันกับรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

		
• เลิกจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ

		
• ให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนให้มีการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน

3.2.24 การรับรู้รายได้
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าเสร็จสิ้น โดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่า
จะให้ ให้กบ
ั ลูกค้า ในจ�ำนวนเงินทีส
่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีค
่ าดว่าจะมีสท
ิ ธิได้รบ
ั จากการแลกเปลีย
่ นสินค้าหรือบริการนัน
้ ๆ
ตามหลักการส�ำคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.

ระบุสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

2.

ประเมินสินค้าหรือบริการตามสัญญา และระบุเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ละข้อที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งนี้

3.

ก�ำหนดจ�ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

อาจรวมถึงข้อตกลงโดยนัยที่เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ

ค่าปรับ เป็นต้น สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด และองค์ประกอบของเงินที่มีนัยส�ำคัญกับสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะรวม

ประมาณการจ�ำนวนเงิน ของสิ่ง ตอบแทนผั น แปรเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของสิ่ง ตอบแทนเฉพาะในกรณีที่มีค วามเป็ น ไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยส�ำคัญของจ�ำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม
4.

ปันส่วนสิ่งตอบแทนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ โดยใช้ราคาขายแบบเอกเทศเป็นเกณฑ์

5.

รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้น โดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ที่สัญญาให้ลูกค้า จ�ำนวนเงินรายได้ที่รับรู้คือจ�ำนวนเงินที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นนั้น ส�ำหรับสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า โดยค�ำนึงถึง สิ่งตอบแทนผันแปร เช่น การให้ส่วนลด

047

เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้โดยมีการวัดระดับความก้าวหน้า
ของภาระที่ปฏิบัตินั้น

3.2.25 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงิน จะรับรู้เมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก�ำหนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้
อย่ า งเป็ น ระบบตลอดระยะเวลาที่รั บ รู ้ ต ้ น ทุ น ที่ เ งิ น อุ ด หนุ น นั้ น จ่ า ยให้ เ ป็ น การชดเชย โดยรั บ รู ้ เ งิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ในก�ำไรหรือขาดทุน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การส่งมอบสินค้าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนการส่งมอบบริการเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ

3.2.26 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุน
้ ขัน
้ พืน
้ ฐาน ค�ำนวณโดยการน�ำก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษท
ั ใหญ่ปรับปรุงด้วยดอกเบีย
้ จ่ายและรายการอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
กับหุน
้ กูด
้ อ
้ ยสิทธิทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายทุนสุทธิจากค่าใช้จา
่ ยภาษีทเี่ กีย
่ วข้องกับหุน
้ กูด
้ งั กล่าว หารด้วยจ�ำนวนหุน
้ สามัญถัวเฉลีย
่
ถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.2.27 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืม และสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ หนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับแต่ละรายการได้แสดง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

048

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย และราคาตลาดของน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซือ
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นเครือ
่ งมือทางการเงินทีใ่ ช้ในการป้องกันความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน โดยก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะได้รับ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หรือต้องจ่ายช�ำระ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน ณ วันท�ำสัญญา ค่าธรรมเนียม
ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ใน
การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สินทรัพย์

ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทรับรู้จ�ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอั ต ราดอกเบี้ย และสั ญ ญาแลกเปลี่ย นอั ต ราดอกเบี้ย ในต้ น ทุ น ทางการเงิน ตามเกณฑ์ ค งค้ า ง และรั บ รู ้ สิน ทรั พ ย์

และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์ในก�ำไรหรือขาดทุน

3.2.27 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
สัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
สัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน�้ำมันและผลิตภัณฑ์เป็นสัญญาที่ท�ำขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกตามสัญญาซื้อขายน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้ตกลงไว้ โดยมีการก�ำหนดราคา
ที่จะซื้อขายในอนาคต และรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อครบก�ำหนดสัญญา
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

หากเป็นการป้องกันความเสีย
่ งในมูลค่ายุตธ
ิ รรม การเปลีย
่ นแปลงในมูลค่ายุตธ
ิ รรมของเครือ
่ งมือป้องกันความเสีย
่ งจะรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเฉพาะส่วนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของรายการ
ที่ถูกป้องกันความเสี่ยง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณากรณีที่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

หากเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงส่วน
ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

3.2.28 การวัดมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม และหากต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใด
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้

กลุม
่ บริษท
ั ใช้วธ
ิ รี าคาตลาดในการวัดมูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินก�ำหนดให้

ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ยกเว้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ดังกล่าวแทน

049
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ที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

3.2.28 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน�ำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (Observable Inputs)

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยก�ำหนดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น
สามระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประมาณขึ้น

3.2.29 การประมาณการและข้อสมมติที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ
้ ริหารได้พจ
ิ ารณาใช้ประมาณการ และข้อสมมติ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
050

จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติที่ส�ำคัญและที่มาของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซึ่งอาจมีผลต่อมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์

ในอดีต โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะท�ำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่าย
ช�ำระภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุม
่ บริษท
ั บันทึกประมาณการหนีส
้ น
ิ ค่ารือ
้ ถอนเมือ
่ มีความเป็นไปได้คอ
่ นข้างแน่ทจ
ี่ ะเกิดภาระผูกพันอันเป็นผลเนือ
่ งมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจ�ำนวนเงินทีต
่ อ
้ งจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกลุม
่ บริษท
ั จะรับรูป
้ ระมาณการ

หนี้สินค่ารื้อถอนด้วยจ�ำนวนประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนสินทรัพย์ที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน ต้นทุนดังกล่าวได้รวม
เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วและวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนได้รับการประเมินขึ้น
และสอบทานโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

การประมาณการหนีส
้ น
ิ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สถานการณ์ในปัจจุบน
ั ได้แก่ ข้อบังคับต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนัน
้ ผลทีเ่ กิดขึน
้ จริง
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติไว้

3.2.29 การประมาณการและข้อสมมติที่ส�ำคัญ (ต่อ)
ภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในหลายประเทศ ในการประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
สาระส�ำคัญ เนื่องจากมีรายการค้าและการค�ำนวณจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ ่ ม บริ ษั ท รั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประมาณการภาษี ส ่ ว นเพิ่ ม ที่ จ ะถึ ง ก�ำหนดช�ำระ

ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ที่ช�ำระจริงกับประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวด
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอ
มีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การประมาณปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม เป็นข้อมูลพืน
้ ฐานทีส
่ �ำคัญส�ำหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุม
่ ธุรกิจประเภท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต่อการน�ำจ�ำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อสมมติเกี่ยวกับก�ำไรทางภาษีในอนาคตที่ถูกก�ำหนดขึ้น

ที่ด�ำเนินการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการด้อยค่า การเปลี่ยนแปลงในปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว
จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเสื่อมราคาที่ค�ำนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต
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โดยมีความแน่นอนสูง ภายใต้เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
ของกลุ่มบริษัท

ต้นทุนการส�ำรวจปิโตรเลียม
ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส�ำรวจของกลุ่มธุรกิจประเภทที่ด�ำเนินการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่บันทึก
เป็ น สิ น ทรั พ ย์ จ ะถู ก ตั ด จ�ำหน่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในก�ำไรหรื อ ขาดทุ น เว้ น แต่ (1) พบปริ ม าณส�ำรองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว หรื อ

(2) พบปริมาณส�ำรองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์และมีแผนงานส�ำรวจ และประเมินในอนาคต ซึ่งในการตัดสินใจว่าจะ

ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนเพือ
่ การขุดเจาะปิโตรเลียมทีบ
่ น
ั ทึกเป็นสินทรัพย์หรือไม่นน
ั้ จ�ำเป็นต้องใช้ขอ
้ สมมติในการประเมินเงือ
่ นไข
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติในรอบระยะเวลาบัญชีภายหลัง ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะ
ปิโตรเลียมที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าว จะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ ณ วันที่ก�ำหนดใด ๆ

3.2.29 การประมาณการและข้อสมมติที่ส�ำคัญ (ต่อ)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส
่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธ
ิ รรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ายกับมูลค่า
จากการใช้ (ซึง่ ค�ำนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนและส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไป

กลุ่มบริษัทก�ำหนดให้ราคาขายซึ่งอ้างอิงจากราคาน�้ำมันในตลาดโลก ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

และอั ต ราก�ำไรขั้ น ต้ น เป็ น ปั จ จั ย ส�ำหรั บ ทดสอบการด้ อ ยค่ า ส�ำหรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ประเภทที่ ด�ำเนิ น การส�ำรวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม เนื่องจากกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า

จะได้รับส�ำหรับการวัดมูลค่าจากการใช้ ซึ่งปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคตประกอบด้วย ปริมาณส�ำรอง
ที่พิสูจน์แล้ว และที่ยังไม่พิสูจน์

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส�ำหรับการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์นน
ั้ ขึน
้ กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด ปัจจัยความเสี่ยง อัตรา
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ก�ำไรขั้นต้น ส่วนอัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตนั้น ขึ้นกับต้นทุนเงินลงทุน
ของหน่วยสินทรัพย์

3.2.30 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

3.2.31 ส่วนงานด�ำเนินงาน
ข้ อ มู ล ส่ ว นงานด�ำเนิ น งานที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท รายงานนี้ จ�ำแนกตามส่ ว นงานทางธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ รายงานภายใน
ของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน

4. การจัดประเภทและการปรับรายการ
กลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจ

และประเมิ น ค่ า จากการเข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น ในงบการเงิ น รวมใหม่ โ ดยปรั บ รายการดั ง กล่ า ว
ในงบการเงินงวดปัจจุบน
ั รวมถึงงบการเงินเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มผ
ี ลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกาได้พิจารณาตัดสินคดีของบริษัทฯ ส�ำหรับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกรายหนึ่งตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46.7 ซึ่งรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2561 งบก�ำไร
ขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุฯ 17)

977.47

-

•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

5,509.96

1,066.02

•

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

5,006.78

-

•

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 21)

(7,857.80)

-

•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(5,421.41)

-

•

เจ้าหนี้อื่น

•

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

•

กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

•

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

•

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,467.87
(2,357.34)
(750.16)
26.00
(171.37)

1,467.87
(401.85)
-

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
•

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จากเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลให้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น(ลดลง) ดังนี้

4. การจัดประเภทและการปรับรายการ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

977.47

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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•

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุฯ 17)

•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

6,338.28

1,029.32

•

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

4,971.38

-

•

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 21)

(7,802.24)

-

•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(6,286.43)

-

•

เจ้าหนี้อื่น

•

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

•

กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

•

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

•

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,467.87
(2,340.67)
(786.86)
28.28
(170.16)

1,467.87
(438.55)
-

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
•

ต้นทุนขาย

•

กำ�ไรสำ�หรับปี

36.70

36.70

(36.70)

(36.70)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
•

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

3.49

-

•

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

3.49

-

1,604.30

-

(1,604.30)

-

งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
•

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

•

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2562
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

555.87

1,885.77

10.57

9.77

192,073.45

119,956.06

36,016.15

40,015.70

87,461.44

126,019.92

5,008.14

21,237.82

593.32

16,736.58

-

-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1,000.00

50.07

-

-

พันธบัตร

5,445.95

24,940.76

5,445.95

24,940.76

575.19

1,087.99

-

-

4,837.24

1,507.17

-

-

292,542.46

292,184.32

46,480.81

86,204.05

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจำ�ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ตั๋วเงินคลัง

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้
เงินลงทุนอื่น
รวม

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินฝากประจ�ำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
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0.00 - 7.00 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 - 6.08 ต่อปี)

6. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
เงินฝากประจำ�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

17,364.83

103,566.72

1,238.85

7,412.36

ตั๋วเงินคลัง

-

398.38

-

398.38

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

-

349.10

-

-

พันธบัตร

-

2,293.92

-

1,297.84

เงินลงทุนอื่น

20,898.48

35,812.62

13,763.49

12,863.38

รวม

38,263.31

142,420.74

15,002.34

21,971.96

เงินลงทุนชัว
่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอต
ั ราดอกเบีย
้ ระหว่างร้อยละ 0.75 - 3.60 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 - 3.28 ต่อปี)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ

7. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

166,557.70

169,681.36

(3,126.99)

(3,083.52)

2562

2561

55,462.29

69,440.91

(1,885.88)

(1,889.06)

163,430.71

166,597.84

53,576.41

67,551.85

4,210.31

8,006.86

57,981.55

71,124.00

167,641.02

174,604.70

111,557.96

138,675.85

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมายเหตุฯ 10.1)
รวม
โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

161,974.85

171,248.71

108,240.53

137,068.82

5,216.34

2,730.43

3,005.71

993.14

- เกิน 3 - 6 เดือน

82.97

506.99

43.58

517.70

- เกิน 6 - 12 เดือน

381.51

198.70

249.01

147.44

3,112.34

3,046.51

1,905.01

1,837.81

170,768.01

177,731.34

113,443.84

140,564.91

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ครบกำ�หนดชำ�ระ
- ไม่เกิน 3 เดือน

- เกิน 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

(3,126.99)
167,641.02

(3,126.64)
174,604.70

(1,885.88)
111,557.96

(1,889.06)
138,675.85

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมลูกหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวม

จ�ำนวน 21,957.74 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 20,834.35 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน
14,679.54 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 17,945.50 ล้านบาท)

8. ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินชดเชยกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงค้างรับ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมายเหตุฯ 10.2)

เงินจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 10.2)

รวม

18,649.87
(713.13)

2561
37,906.98

2562

2561

1,660.41

1,473.57

(628.18)

(432.07)

(427.97)

17,936.74

37,278.80

1,228.34

1,045.60

8,546.03

16,199.20

291.65

270.44

16,115.89

19,691.94

5,538.52

13,204.37

5,557.52

3,491.54

-

-

48,156.18

76,661.48

7,058.51

14,520.41

1,009.94

1,709.97

1,099.34

2,440.04

445.63

455.62

246.34

353.73

49,611.75

78,827.07

8,404.19

17,314.18

เงินชดเชยกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ โดยจะได้รับเงินชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก�ำหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

057

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

9. เงินให้กู้ยืม
9.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี - กิจการอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

1,106.23

700.86

-

-

4.59

3.95

-

-

-

835.97

-

-

1,558.40

843.83

21,369.27

7,334.32

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชำ�ระภายในหนึ่งปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 10.2)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสัน
้ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน -

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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สุทธิ (หมายเหตุฯ 10.2)

รวม

-

(601.69)

1,558.40

242.14

21,369.27

7,334.32

2,669.22

1,782.92

21,369.27

7,334.32

9.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

7,578.47

4,653.33

-

-

50.90

52.71

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการอื่น

1,230.39

2,979.62

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,614.65

6,177.05

24,981.89

32,895.68

-

-

-

3,614.65

6,177.05

24,981.89

32,895.68

12,474.41

13,862.71

24,981.89

32,895.68

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว กิจการอื่น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว -

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 10.3)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ (หมายเหตุฯ 10.3)

รวม

2562

2561

-

10. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงยอดก่อนหักการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

10.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2561

2562

2561

บริษัทย่อย

-

-

55,738.66

65,585.72

การร่วมค้า

2,188.15

3,747.90

1,000.49

2,213.24

บริษัทร่วม

1,055.66

1,318.08

286.88

341.80

966.50

2,984.00

955.52

2,983.24

4,210.31

8,049.98

57,981.55

71,124.00

-

-

57,981.55

71,124.00

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม (หมายเหตุฯ 7)

-

(43.12)

4,210.31

8,006.86

โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

4,163.60

7,982.56

57,981.38

71,040.94

- ไม่เกิน 3 เดือน

34.53

23.87

0.17

10.06

- เกิน 3 - 6 เดือน

2.88

-

-

73.00

- เกิน 6 - 12 เดือน

9.27

-

-

-

- เกิน 12 เดือน

0.03

43.55

-

-

4,210.31

8,049.98

57,981.55

71,124.00

-

-

57,981.55

71,124.00

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

2562

2561

ครบกำ�หนดชำ�ระ

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม (หมายเหตุฯ 7)

4,210.31

(43.12)
8,006.86

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

10.2 ลูกหนี้อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้อื่น

060

บริษัทย่อย

-

-

1,061.99

2,420.38

การร่วมค้า

322.26

416.42

29.09

16.18

บริษัทร่วม

207.52

358.17

6.06

2.91

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

480.16

1,018.76

2.20

0.57

1,009.94

1,793.35

1,099.34

2,440.04

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม (หมายเหตุฯ 8)

(83.38)

1,009.94

1,709.97

1,099.34

2,440.04

-

-

6.38

73.77

445.63

455.62

239.96

279.96

445.63

455.62

246.34

353.73

เงินจ่ายล่วงหน้า
บริษัทย่อย
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม (หมายเหตุฯ 8)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

10.2 ลูกหนี้อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

การร่วมค้า (หมายเหตุฯ 9.1)

4.59

3.95

-

-

บริษัทย่อย

-

-

21,369.27

7,334.32

การร่วมค้า

1,558.40

843.83

-

-

1,558.40

843.83

21,369.27

7,334.32

-

-

21,369.27

7,334.32

รวม (หมายเหตุฯ 9.1)

-

(601.69)

1,558.40

242.14
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การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
- ให้เงินกู้
- รับคืนเงินให้กู้
- กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
- จำ�หน่าย
- โอนกลับ(รับรู้)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บวก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(หมายเหตุฯ 10.3)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

242.14

-

2,500.00

-

-

369.65

33,114.58

2,990.02

(224.91)

-

(17.23)

7.33

8.08

(575.64)

-

-

-

-

428.84

575.64

(134.84)

(29,709.93)

(899.08)
(19.78)

-

242.14

5,912.73

2,500.00

1,558.40

-

15,456.54

4,834.32

1,558.40

242.14

21,369.27

7,334.32

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง

ร้อยละ 1.15 - 3.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.21 - 3.71 ต่อปี
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.81 ต่อปี)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

10.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
การร่วมค้า (หมายเหตุฯ 9.2)

50.90

52.71

-

-

บริษัทย่อย

-

-

24,981.89

32,895.68

การร่วมค้า

803.69

3,651.76

-

-

2,810.96

2,525.29

-

-

3,614.65

6,177.05

24,981.89

32,895.68

-

-

-

-

3,614.65

6,177.05

24,981.89

32,895.68

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

062

บริษัทร่วม
		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม (หมายเหตุฯ 9.2)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภายใน 1 ปี

6.67

6.00

-

-

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

26.60

24.00

-

-

- เกิน 5 ปี

34.00

40.00

-

-

(11.78)

(13.34)

-

-

55.49

56.66

-

-

รายได้ทางการเงินในอนาคต
รวม

10.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

- ให้เงินกู้
- รับคืนเงินให้กู้
- กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

2562

2561

6,177.05

9,282.31

37,730.00

27,403.48

837.24

9.95

30,992.12

26,310.00

(28,115.28)

(36,949.24)

(168.41)

(1,154.76)

(1,834.84)
220.00

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(10.74)

- โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(หมายเหตุฯ 10.2)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - สุทธิ

(3,212.38)

(215.66)

- ซื้อธุรกิจ

2562

98.22
(1.05)

2561

-

-

-

-

-

-

-

22,120.52

5,173.05

6,177.05

40,438.43

37,730.00

(15,456.54)

(4,834.32)

24,981.89

32,895.68

(1,558.40)
3,614.65

6,177.05

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ

3.00 - 7.38 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : อัตราดอกเบีย
้ ระหว่างร้อยละ 3.66 - 6.94 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.57 - 4.68 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.88 - 4.68
ต่อปี)

10.4 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

บริษัทย่อย

-

-

29,990.07

38,012.70

การร่วมค้า

807.72

1,078.38

245.62

260.85

บริษัทร่วม

337.71

320.34

-

-

4.49

8.51

-

-

1,149.92

1,407.23

30,235.69

38,273.55

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

10.5 เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะสั้น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เจ้าหนี้อื่น

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

064

บริษัทย่อย

-

-

6,696.00

11,927.90

การร่วมค้า

58.38

46.58

15.48

7.25

บริษัทร่วม

19.37

24.23

12.12

16.31

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

51.18

88.86

35.43

57.51

128.93

159.67

6,759.03

12,008.97

บริษัทย่อย

-

-

0.77

-

การร่วมค้า

374.86

400.42

374.86

400.42

374.86

400.42

375.63

400.42

-

-

3,487.56

3,332.70

รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น*
บริษัทย่อย

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity Management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท�ำหน้าที่
บริหารเงินระยะสั้น เพื่อจัดการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งอิงอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

10.6 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
บริษัทย่อย

-

-

2.98

-

การร่วมค้า

3,180.60

3,841.51

3,180.60

3,841.51

3,180.60

3,841.51

3,183.58

3,841.51

-

-

23,872.73

-

รวม
เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย

10.6 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

422.95

453.54

424.00

453.54

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,688.31

1,815.42

1,691.73

1,815.42

- เกิน 5 ปี

1,688.31

2,270.20

1,688.31

2,270.20

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวม

(244.11)
3,555.46

(297.23)
4,241.93

(244.83)
3,559.21

(297.23)
4,241.93

การเปลี่ยนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

-

-

- เงินกู้

-

-

24,031.00

-

- กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

23,872.73

-

หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - สุทธิ

-

-

23,872.73

-

(158.27)

-

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ร้อยละ 4.95 - 6.38 ต่อปี

065

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

- ภายใน 1 ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

10.7 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

รายได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าขายสินค้าและบริการ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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		บริษัทย่อย

-

-

634,492.33

779,669.46

		 การร่วมค้า

23,455.62

26,668.00

12,630.61

14,684.61

		 บริษัทร่วม

13,679.54

15,619.60

3,595.99

3,508.30

		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

11,885.12

14,117.04

11,868.71

14,104.03

		บริษัทย่อย

-

-

1,834.77

1,183.95

		 การร่วมค้า

161.44

280.09

-

-

		 บริษัทร่วม

170.44

160.11

-

-

		บริษัทย่อย

-

-

28,896.20

33,810.30

		 การร่วมค้า

-

-

657.21

610.12

		 บริษัทร่วม

-

-

-

684.21

293.00

253.43

116.00

112.00

		บริษัทย่อย

-

-

8,103.35

90,701.41

		 การร่วมค้า

389.53

311.71

117.72

84.00

		 บริษัทร่วม

244.43

75.00

18.63

45.94

		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

107.00

47.51

43.47

46.67

ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น

10.7 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ค่าใช้จ่าย
		บริษัทย่อย

-

-

288,485.19

475,921.74

		 การร่วมค้า

8,369.60

9,571.74

1,406.76

1,530.35

		 บริษัทร่วม

3,469.02

3,487.43

0.31

1,126.98

		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1,335.03

1,294.43

257.36

304.35

		บริษัทย่อย

-

-

224.32

35.18

		 การร่วมค้า

53.12

58.10

53.12

58.10

		บริษัทย่อย

-

-

3,878.49

3,739.28

		 การร่วมค้า

11.47

166.20

0.03

0.14

		 บริษัทร่วม

82.09

54.40

4.20

4.52

381.57

408.66

144.13

226.10

ดอกเบี้ยจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าซื้อสินค้าและบริการ
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		บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
การก�ำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษัทย่อยที่อ้างอิง
จากราคาตลาดโลก

10.8 ภาระผูกพันต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 46.1

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายอื่น

10.9 รายการซื้อขายน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ ไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการรักษาระดับส�ำรองน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูป รวมถึงการบริหาร
สินค้า ซึ่งได้กลับรายการในงบการเงินแล้ว
รายละเอียดของรายการดังกล่าว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ค่าขาย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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-

-

4,752.72

3,135.86

-

-

4,820.16

3,249.95

ค่าซื้อ
บริษัทย่อย

10.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

503.67

386.42

64.41

62.35

1,230.29

1,100.95

94.67

97.57

56.02

14.52

2.14

2.35

1,789.98

1,501.89

161.22

162.27

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม (หมายเหตุฯ 35)

ผูบ
้ ริหาร หมายถึง บุคคลทีม
่ อ
ี �ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สัง่ การ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

11. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2562
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
ผลิตภัณฑ์ก๊าซ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
อื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ

			 ที่จะได้รับและสำ�รองเสื่อมสภาพ
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

86,698.62

88,625.35

2,492.12

5,653.44

2,867.37

4,648.77

2,398.14

4,150.09

25,173.33

32,596.48

33.59

502.44

4,623.42

4,022.72

509.85

512.93

119,362.74

129,893.32

5,433.70

10,818.90

(1,615.78)
117,746.96

(4,613.50)
125,279.82

(636.50)
4,797.20

(571.41)
10,247.49

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

ภายใต้พระราชบั ญ ญั ติการค้ า น�้ ำ มั น เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แก้ ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบั ญญั ติก ารค้ า น�้ ำ มั น เชื้อ เพลิง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก�ำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการค�ำนวณปริมาณส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้ผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 ส�ำรองน�้ำมันดิบ และน�้ำมัน

069

ตามกฎหมาย ในงบการเงินรวม มีจ�ำนวน 24,732.99 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 26,382.19 ล้านบาท)

และงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 802.20 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 853.07 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ�ำนวนสุทธิ
จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าเผือ
่ (กลับรายการ)การลดลงของมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับและสำ�รองเสื่อมสภาพ

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1,891,038.67

1,734,967.60

1,140,733.49

1,567,916.35

4,211.19

65.09

242.13

1,739,178.79

1,140,798.58

1,568,158.48

(2,997.72)
1,888,040.95

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส�ำเร็จรูป ไว้ที่อัตราร้อยละ 1 - 20 ของปริมาณการผลิตหรือน�ำเข้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินค้าคงเหลือส�ำรอง

12. พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

2561

อะไหล่ อุปกรณ์ และอื่น ๆ

36,269.15

30,390.29

หัก สำ�รองพัสดุเสื่อมสภาพ

(1,890.01)

(1,518.64)

รวม

34,379.14

28,871.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

5,838.42

5,594.67

(94.24)
5,744.18

(53.94)
5,540.73

13. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน�้ำมัน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ และบริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) (OR) ได้ลงนามในสัญญา

โอนกิจการ (Business Transfer Agreement) เพื่อโอนสินทรัพย์และหนี้สิน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ BAFS
PTTCL PTTOM TLBC THAPPLINE PAT IPS และ FPT ให้แก่ OR โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินกระบวนการโอนสินทรัพย์
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และหนี้สิน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีราคาซื้อขายกิจการรวมทั้งสิ้น
117,203.26 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 OR ได้ช�ำระราคาซื้อขายเบื้องต้นจ�ำนวน 85,366.92 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

และ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 OR ได้ช�ำระราคาซื้อขายกิจการส่วนที่เหลือจ�ำนวน 31,836.34 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการโอนกิจการข้างต้น ได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ประเมินมูลค่ากิจการตามหลัก
สากลเพื่อก�ำหนดราคาที่เหมาะสมในการซื้อขายระหว่างกัน

กรณี ก ารโอนทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ต ้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นเพื่ อ โอนความเป็ น เจ้ า ของ หากไม่ ส ามารถด�ำเนิ น การ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 6 เดื อ น นั บ แต่ วั น โอนกิ จ การได้ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดในสั ญ ญาโอนกิ จ การ

โดยจะต้องส่งมอบ และตกลงให้ OR มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ดอกผล
หรือผลก�ำไรที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว นับแต่วันโอนกิจการ จนกว่าการด�ำเนินการทางทะเบียนจะเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย

ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ตามสัญญาโอนกิจการ ในกรณี
ที่การด�ำเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่จะโอนไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ OR
จะหาวิธีด�ำเนินการร่วมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด

โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 บริษัทฯ และ OR ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ เพื่อขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินและสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ตามสัญญาโอนกิจการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทรัพย์สินบางรายการและสัญญาบางฉบับที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการโอนให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา

13. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน�้ำมัน (ต่อ)
ผลจากสัญญาโอนกิจการดังกล่าว บริษท
ั ฯ จึงแสดงผลการด�ำเนินงานของหน่วยธุรกิจน�ำ
้ มันทีเ่ กีย
่ วข้องเป็นส่วนการด�ำเนินงาน

ที่ยกเลิก โดยบริษัทฯ ได้แสดงผลการด�ำเนินงานของส่วนการด�ำเนินงานที่ยกเลิกแยกออกจากผลการด�ำเนินงานปกติ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษท
ั ฯ ได้มก
ี ารจัดประเภทของรายการส�ำหรับส่วนงานนีท
้ เี่ กิดขึน
้ ในปี 2561 ใหม่ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ น�ำเสนองบกระแสเงินสดด้วยยอดก่อนหักการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

ผลการด�ำเนินงานของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกในข้อมูลทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2561
งบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย

288,790.50
(271,949.15)
16,841.35
2,432.59
285.71
19,559.65

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

(7,424.75)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3,820.15)

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
กำ�ไรจากการขายการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

8,314.75
(3.82)
8,310.93
(1,967.25)
6,343.68
80,659.17*

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

(16,241.13)*

รวมกำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี

70,761.72

* รวมก�ำไรและภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและการให้บริการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

13. การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน�้ำมัน (ต่อ)
ผลการด�ำเนินงานของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกในข้อมูลทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

072

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี

(2,079.75)
415.95
(1,663.80)*

* รวมขาดทุนจากการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 1,114.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในภาพรวมการขายการด�ำเนินงานที่ยกเลิกดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ยกเว้นผลกระทบจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายการด�ำเนินงาน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่ยกเลิกที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 6,032.97 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังกล่าวหมายถึงภาษีเงินได้ของ
ปี 2561 สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กระแสเงินสดสุทธิของการด�ำเนินงานที่ยกเลิก ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

1,273.75

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,563.77)

เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

(2,290.02)

14. เงินลงทุนเผื่อขาย
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ)
2562 2561

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน
บริษัทฯ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (TIP)

ไทย

ประกันภัย

13.33

13.33

312.00

312.00

312.00

312.00

116.00

112.00

แคนาดา

สำ�รวจแหล่งน้�ำ มัน และก๊าซธรรมชาติ

1.18

1.18

33.59

34.91

-

-

0.32

-

ไทย

บริการเติมน้ำ�มันอากาศยาน

7.06

7.06

24.00

24.00

-

-

61.65

56.70

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (BUI)

ไทย

ประกันภัย

0.35

0.35

2.35

2.35

-

-

-

-

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน) (TPIPL)

ไทย

อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และปิโตรเคมี

0.14

0.14

64.86

64.86

-

-

1.43

0.62

มองโกเลีย

สำ�รวจแหล่งแร่

3.46

3.80

221.28

238.13

-

-

-

-

658.08

676.25

312.00

312.00

1,481.91

5,967.16

-

-

-

-

1,481.91

5,967.16

-

-

กลุ่มบริษัท PTTEP
Wentworth Resources Limited (WRL)
กลุ่มบริษัท OR
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(BAFS)
กลุ่มบริษัท IRPC

กลุ่มบริษัท PTTGM
Xanadu Mines Ltd. (XML)
รวม
เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารหนี้
กลุ่มบริษัท PTTGC
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (DSAFS)

ไทย

กองทุนส่วนบุคคล

รวม
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ)
2562 2561

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินปันผลรับ
2562 2561

2562

2561

2562

2561

สหรัฐอเมริกา/ กองทุนรวม
อังกฤษ/ ญี่ปุ่น/
เนเธอร์แลนด์

627.59

386.48

627.59

386.48

-

-

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
(CIMB - PRINCIPAL EPIF)*

ไทย

กองทุนรวม

854.03

854.03

254.03

254.03

21.70

8.68

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1)**

ไทย

กองทุนรวม

14.64

15.00

10.00

10.00

0.09

0.09

รวม

1,496.26

1,255.51

891.62

650.51

รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่าเงินลงทุน

3,636.25

7,898.92

1,203.62

962.51

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

3,086.73

3,015.36

1,783.08

1,617.05

-

-

2,986.70

2,579.56

201.19

178.09

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม
บริษัทฯ
กองทุน Corporate Venture Capital (CVC)

กลุ่มบริษัท

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
*

(35.63)

(38.35)

6,687.35 10,875.93

ถือโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัท PTTGC และกลุ่มบริษัท TOP

** ถือโดยบริษัทฯ PTTLNG EnCo PTTRTC กลุ่มบริษัท PTT TANK กลุ่มบริษัท PTTNGD กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัท PTTT และกลุ่มบริษัท PTTER

14.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
- เงินลงทุนเพิ่ม
- โอนเปลี่ยนประเภท
- จำ�หน่ายเงินลงทุน
- ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2562

2561

10,875.93

17,602.41

2,579.56

4,533.10

241.11

177.49

241.11

177.49

(3,284.29)

-

-

(2,737.43)

-

(24.00)

(880.56)

166.03

(2,107.03)

(1.69)

-

-

2,986.70

2,579.56

(4,485.58)
60.26
(4.37)
6,687.35

10,875.93

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุม
่ PTTEP:
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ไทย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Offshore Investment

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Southwest Vietnam

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Hoang-Long Company Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Hoan-Vu Company Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Algeria Company Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ไทย

ให้บริการสนับสนุน

100.00

100.00

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำ�กัด (PTTEPS)

ไทย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Indonesia Company Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)

ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP International Holding Company Limited หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(PTTEPI)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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Company Limited (PTTEPO)
Company Limited (PTTEP SV)
(PTTEP KV)

(PTTEP HL)

(PTTEP HV)
(PTTEP AG)

(PTTEP Services)

(PTTEP ID)

(PTTEP IH)

เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน

เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน

เคย์แมน
เคย์แมน

เคย์แมน

บุคลากร

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

หมู่เกาะ

ท่อขนส่งก๊าซ

100.00

100.00

PTTEP FLNG Holding Company Limited

ฮ่องกง

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Netherland Holding Limited

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

JV Marine Limited (JV Marine)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

เนเธอร์แลนด์ ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)

แคนาดา

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Canada International Finance Limited

แคนาดา

ให้บริการจัดหา

100.00

100.00

Company Limited (PTTEP SVPC)
(PTTEP FH)*
(PTTEP NL)

(PTTEP NC)

(PTTEP CIF)

เคย์แมน

เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน

เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)

ฮ่องกง

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

เนเธอร์แลนด์ ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)

เนเธอร์แลนด์ ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas

บราซิล

100.00

100.00

(PTTEP NH)

Exploration and Production Limitada

ปิโตรเลียม

(PTTEP BL)

* เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 PTTEP อนุมัติให้จดทะเบียนเลิก PTTEP FH ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดบริษัท
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุม
่ PTTEP: (ต่อ)

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุม
่ PTTEP: (ต่อ)
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd

ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd

ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd

ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd

ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS) ออสเตรเลีย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

Cove Energy Limited (Cove)

อังกฤษ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore

ไซปรัส

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)

ไซปรัส

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Mozambique Area 1 Limited

ไซปรัส

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)*

เคนยา

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP SP Limited (PTTEP SP)

อังกฤษ

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

บริษัท ปตท. สผ. จี 7 จำ�กัด (PTTEP G7)

ไทย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)

ฮ่องกง

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำ�กัด

ไทย

บริหารจัดการ

100.00

100.00

(PTTEP AO)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(PTTEP AB)
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(PTTEP AAO)
(PTTEP AAA)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Limited (CEMROL)*

(PTTEP MZA1)

(PTTEP TC)

เคย์แมน

ด้านการเงิน

ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำ�กัด

ไทย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

เม็กซิโก

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

(PTTEP BC)

(PTTEP MEP)

* เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 PTTEP อนุมัติให้จดทะเบียนเลิก CEMROL และ CEKL ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดบริษัท

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์

ไทย

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำ�กัด

ไทย

ธุรกิจเทคโนโลยี

100.00

100.00

จำ�กัด (PTTEP EH)
จำ�กัด (PTTEP ED)
(EP-Tech)

ที่เกี่ยวข้องกับ
ปิโตรเลียม

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำ�กัด

ไทย

ธุรกิจเทคโนโลยี

100.00

100.00

PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)

ฮ่องกง

ปิโตรเลียม

100.00

100.00

PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)

บาฮามาส

ปิโตรเลียม

100.00

-

PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)

บาฮามาส

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex Holding B.V. (PHBV)

เนเธอร์แลนด์ ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex (Kazakhstan) Corporation (PKC)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex (Angola) Corporation (PANG)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex (Brazil) Corporation (PBC)

หมู่เกาะ

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex Gas Corporation (PGC)

ปานามา

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex Services Corporation (PSC)

ปานามา

ให้บริการสนับสนุน

100.00

-

Participations and Explorations Corporation

ปานามา

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex (Oman) Corporation (POC)

ปานามา

ปิโตรเลียม

100.00

-

Partex Services Portugal - Serviços para

โปรตุเกส

ให้บริการสนับสนุน

100.00

-

Partex Brasil Ltda. (PBL)

บราซิล

ปิโตรเลียม

100.00

-

ให้บริการสนับสนุน

100.00

-

(ARV)

(POGHC)

(PEC)

a Indústria Petrolífera, S.A. (PSP)

เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน
เคย์แมน

Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO) บราซิล

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุม
่ PTTEP: (ต่อ)

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTNGD:
บริษัท อมตะ จัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด
(AMATA NGD)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

80.00

80.00

ฮ่องกง

ลงทุนในธุรกิจ

100.00

100.00

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

51.00

99.00

99.00

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGL:

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

PTTGL Investment Limited (PTTGLI)

ก๊าซธรรมชาติเหลว

บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC:
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำ�กัด
(CHPP)

ไฟฟ้าและน้ำ�เย็น/
รับเหมาก่อสร้าง
และติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า

080

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (NSC)

ไทย

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำ�กัด (IRPCCP) ไทย
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ธุรกิจลงทุน
ผลิตและจำ�หน่าย

ไฟฟ้า ไอน้ำ� และน้ำ�

เพือ
่ การอุตสาหกรรม
Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI)

ญี่ปุ่น

ผลิตและจำ�หน่าย
ไฟฟ้า

GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) ฮ่องกง

ธุรกิจลงทุน

100.00

100.00

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำ�กัด (GRP) ไทย

ธุรกิจลงทุน

100.00

100.00

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) (GEN)

ผลิตและจำ�หน่าย

99.83

-

ธุรกิจลงทุน

100.00

-

ไทย

(เดิม: GLOW)

บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด (GHT) ไทย

ไฟฟ้า

(เดิมชื่อ: บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด (EHT))

บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำ�กัด (ERU)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

100.00

-

บริษัท โกลว์ จำ�กัด (GCO)

ไทย

ให้บริการ

100.00

-

ไฟฟ้า

ด้านการจัดการ
ที่ปรึกษาและ
ให้ค�
ำ แนะนำ�

ด้านการบริหารงาน แก่
บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม GPSC: (ต่อ)
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด (GSPP2)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า

100.00

-

100.00

-

100.00

-

และไอน้ำ�
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำ�กัด (GSPP3)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า
ไอน้ำ�และน้ำ�

เพือ
่ การอุตสาหกรรม
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำ�กัด (GSPP11)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพือ
่ การอุตสาหกรรม

และน้ำ�
บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำ�กัด (GIPP3)

ไทย

พัฒนาโครงการ

100.00

-

บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำ�กัด (GIPP2)

ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

-

บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำ�กัด (HHTC)

ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

49.00

-

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำ�กัด (GIPP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

95.00

-

65.00

-

67.25

-

100.00

-

ผลิตพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ.

บริษัท เก็คโค่-วัน จำ�กัด (GHECO1)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ.

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำ�กัด (HHPC)

ลาว

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ.

และการไฟฟ้าลาว
บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ จำ�กัด (GEMM) เมียนมา

ให้บริการทางเทคนิค
และคำ�ปรึกษา

สำ�หรับภาคธุรกิจ
ไฟฟ้า
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เพือ
่ การอุตสาหกรรม

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

100.00

100.00

บริษัทย่อย ของกลุ่ม OR:
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำ�กัด (PTTRM) ไทย

บริหารสถานีบริการ
น้ำ�มันและร้าน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สะดวกซื้อ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

082

บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำ�กัด (PTTRS) ไทย

บริหารบุคลากร

100.00

100.00

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำ�กัด (TLBC)

ไทย

ผสมและบรรจุ

100.00

100.00

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC)

ฟิลิปปินส์

การตลาดน้ำ�มัน

100.00

100.00

PTT Philippines Corporation (PTTPC)

ฟิลิปปินส์

การตลาดน้ำ�มัน

100.00

100.00

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)

กัมพูชา

การตลาดน้ำ�มัน

100.00

100.00

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)

เมียนมา

ให้บริการด้านธุรกิจ

100.00

100.00

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

ลาว

การตลาดน้ำ�มัน

100.00

100.00

PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.

จีน

น้ำ�มันหล่อลื่น

100.00

100.00

PTTOR Singapore Pte. Ltd. (PTTORSG)

สิงคโปร์

ธุรกิจค้าปลีกสินค้า

100.00

100.00

บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์

ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

-

บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

-

สหรัฐอาหรับ การค้าสากลน้ำ�มัน

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

51.00

(PTTOR China)

(ประเทศไทย) จำ�กัด (THHOLDCO)

(สิงคโปร์) จำ�กัด (SGHOLDCO)

น้ำ�มันหล่อลื่น

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTT:
PTT International Trading DMCC
(PTTT DMCC)

เอมิเรตส์

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC:
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด (PPCL)

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง
จำ�กัด (GCME)

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำ�กัด (TTT)

ไทย

บริการบำ�รุงรักษา
โรงงานผลิต

และงานวิศวกรรม
ไทย

บริการจัดเก็บ
และขนถ่าย

เคมีภัณฑ์เหลว

น้ำ�มัน และก๊าซ

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC: (ต่อ)

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำ�กัด (GCS)

บริการด้าน

ความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม
ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี

PTTGC International (Netherlands) B.V.
(GCINTERNL)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำ�กัด (Glycol)

เนเธอร์แลนด์ ลงทุน และดำ�เนิน
ธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ
ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
(GGC)

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำ�กัด (SOLUTIONCRE)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

083

72.29

72.29

100.00

100.00

-

100.00

-

100.00

100.00

100.00

เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี

และผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

ในกลุ่มสุขภาพ

และโภชนาการ
บริษัท ไบโอ สเปกตรัม จำ�กัด (BIOSPEC)*

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
บริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำ�กัด (AURIA)**

ไทย

วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
PTTGC International Private Limited
(GC Inter)

*

ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นวันที่ 18 มกราคม 2562

** ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นวันที่ 4 เมษายน 2562

สิงคโปร์

ลงทุน และดำ�เนิน
ธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เซอร์วิส จำ�กัด (NPCSE)

ไทย

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC: (ต่อ)
บริษัท จีซี ออกซีเรน จำ�กัด (GCO)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

100.00

100.00

บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำ�กัด (GCP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

82.10

82.10

บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำ�กัด (GCTC)

ไทย

บริหารจัดการ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

72.29

72.29

100.00

100.00

100.00

100.00

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ด้านการเงิน

ของกลุ่มบริษัท
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด (GCL)

ไทย

บริการขนส่ง

บริหารคลังสินค้า
และการบรรจุ
เม็ดพลาสติก

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำ�กัด (GCM)

ไทย

พัฒนา ดำ�เนิน
กิจกรรม

ทางการตลาด
และจำ�หน่าย

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
และผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
โพลิเมอร์
PTTGC International (USA) Inc.
(GCINTERUSA)

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำ�กัด (TFA)

สหรัฐอเมริกา ลงทุน และดำ�เนิน
ธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ
ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
PTTGC Innovation America Corporation (GCIA) สหรัฐอเมริกา วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
PTTGC America Corporation (AMERICACORP)

สหรัฐอเมริกา ลงทุน และดำ�เนิน
ธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

PTTGC America LLC (AMERICALLC)

สหรัฐอเมริกา ดำ�เนินธุรกิจ

100.00

100.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี

ไทย

บริการ

100.00

100.00

บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

100.00

100.00

100.00

100.00

จำ�กัด (NPCSG)

(VENCOREXTH)

ปิโตรเคมี

ด้านความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์

ชนิดพิเศษ
Vencorex France S.A.S. (VCF)

ฝรั่งเศส

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC: (ต่อ)

เคมีภัณฑ์

ชนิดพิเศษ
ฝรั่งเศส

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

90.82

90.82

เคมีภัณฑ์

ชนิดพิเศษ
บริษัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จำ�กัด

ไทย

ขนส่งเม็ดพลาสติก

100.00

100.00

GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC)

สหรัฐอาหรับ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(PLGT)

(เดิมชื่อ: Polymer Marketing DMCC

เอมิเรตส์

(PM DMCC))

โพลิเอทิลีน
โพลิเมอร์

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับโพลิเมอร์

GC Marketing Solutions Vietnam

Company Limited (GCM Vietnam)

เวียดนาม

โพลิเมอร์

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

(เดิมชื่อ: Polymer Marketing Vietnam

ที่เกี่ยวกับโพลิเมอร์

Company Limited (PM Vietnam))

บริษัท จีซี เอสเตท จำ�กัด (GCEC)

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

ไทย

พัฒนาอสังหา-

ริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
สำ�หรับลงทุน

ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Vencorex Holding (VCR)
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15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGC: (ต่อ)
บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำ�กัด (GCV)

ไทย

ลงทุนในรูปแบบ

Corporate Venture
Capital (CVC)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

GC Ventures America Corporation (GCVA)

สหรัฐอเมริกา ลงทุนในรูปแบบ

Corporate Venture
Capital (CVC)

ในต่างประเทศ
GC Marketing Solutions Myanmar

Company Limited (GCM Myanmar)

เมียนมา

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำ�กัด (GCMPTA)

โพลิเมอร์

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

(เดิมชื่อ: Polymer Marketing Myanmar

ที่เกี่ยวกับโพลิเมอร์

Company Limited (PM Myanmar))
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จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

74.00

74.00

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำ�กัด (TPRC)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

74.00

74.00

บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำ�กัด

ไทย

ลงทุน และดำ�เนิน

100.00

100.00

100.00

-

67.00

-

(เดิมชื่อ: บริษัท สยามมิตซุย พี ที เอ จำ�กัด

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

(SMPC))

(GGC Biochemicals)

GC Logistics Solutions (Vietnam) Co., Ltd.
(GCLSVN)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ธุรกิจในกิจการ
ในประเทศ

เวียดนาม

บริการขนส่ง

บริหารคลังสินค้า
และการบรรจุ
เม็ดพลาสติก
โพลิเอทิลีน

PT GCM Marketing Solutions Indonesia
(GCMINDONESIA)

อินโดนีเซีย

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
โพลิเมอร์

และผลิตภัณฑ์อน
่ื ๆ
ที่เกี่ยวกับโพลิเมอร์

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP:
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำ�กัด (TP)

ไทย

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ผลิตและจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้า

73.99

73.99

บริษัท ไทยพาราไซลีน จำ�กัด (TPX)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

99.99

99.99

บริษัท ไทยลู้บเบส จำ�กัด (มหาชน) (TLB)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

99.99

99.99

99.99

99.99

พาราไซลีน

น้ำ�มันหล่อลื่น
พื้นฐาน

บริษัท ไทยออยล์มารีน จำ�กัด (TM)

ไทย

ให้บริการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

และไอน้ำ�

ปิโตรเลียม

และผลิตภัณฑ์

เคมีเหลวทางเรือ
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำ�กัด (TET)

ไทย

ลงทุนในธุรกิจ
เอทานอล

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

50.00

50.00

และผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มพลังงาน
ทางเลือก
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำ�กัด (TES) ไทย

ให้บริการบริหาร

งานด้านทรัพยากร
บุคคล

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำ�กัด (TOS)

ไทย

ลงทุนในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์

สารทำ�ละลาย

และเคมีภัณฑ์
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำ�กัด (TOPSPP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้า
และไอน้ำ�

บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำ�กัด (TTC)

ไทย

ให้บริการจัดการ
ด้านการเงิน

ของกลุ่มบริษัท
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำ�กัด (SAPTHIP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์
เอทานอล

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP: (ต่อ)
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำ�กัด (TS)

ไทย

จัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

99.99

99.99

80.52

80.52

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

99.99

75.00

75.00

99.99

99.99

67.00

-

สารทำ�ละลาย

และเคมีภัณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำ�กัด (SAKC)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

สารทำ�ละลาย

และเคมีภัณฑ์
TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV)

เวียดนาม

จัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

สารทำ�ละลาย

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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และเคมีภัณฑ์
Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI)

สิงคโปร์

ลงทุนในธุรกิจ

ให้บริการขนส่ง
น้ำ�มันดิบ

และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมทางเรือ
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด (TMS)

ไทย

ให้บริการเดินเรือ
รับส่งลูกเรือ

และสัมภาระ

ทางทะเลในอ่าวไทย
บริษัท ลาบิกซ์ จำ�กัด (LABIX)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

สารลิเนียร์แอลคิล
เบนซีน
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (SGE)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย
กระแสไฟฟ้า

จากก๊าซชีวภาพ
PT.Tirta Surya Raya (PTSR)

อินโดนีเซีย

จัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์

สารทำ�ละลาย

และเคมีภัณฑ์

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม TOP: (ต่อ)
บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำ�กัด (TVT)

ไทย

ลงทุนในกองทุน

Venture Capital

99.99

-

100.00

-

100.00

-

และ/หรือธุรกิจ
TOP Ventures Hong Kong Limited (TVHK)

ฮ่องกง

ลงทุนในกองทุน

Venture Capital
และ/หรือธุรกิจ
สตาร์ทอัพ

TOP Ventures America LLC (TVUSLLC)

อเมริกา

ลงทุนในกองทุน

Venture Capital

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สตาร์ทอัพ

และ/หรือธุรกิจ
สตาร์ทอัพ
บริษัทย่อย ของกลุ่ม IRPC:
บริษัท ไทย เอบีเอส จำ�กัด (TABS)*

ไทย

ผลิตและจำ�หน่าย

-

99.99

บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด (IRPCAL)

ไทย

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

57.48

59.98

บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด (OIRPC)

ไทย

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

99.99

99.99

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด (RAKPHASAK)

ไทย

ให้บริการเช่าเรือ

99.99

99.99

บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด (TECHIRPC)

ไทย

โรงเรียนอาชีวะ

99.99

99.99

บริษัท อาร์.โซลูชั่น จำ�กัด (IRPCS)**

ไทย

ให้บริการรักษา

-

99.50

บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำ�กัด (IPOL)

ไทย

จำ�หน่าย

55.00

99.99

เม็ดพลาสติก
ปิโตรเคมี

น้ำ�มันและก๊าซ
บรรทุกน้ำ�มัน

ความปลอดภัย
เม็ดพลาสติก

และเคมีภัณฑ์
ผ่านระบบ

E-commerce
*

ในไตรมาส 2 ปี 2562 IRPC ได้ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน TABS

** ในไตรมาส 1 ปี 2562 IRPC ได้ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน IRPCS

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM:

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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PTT Mining Limited (PTTML)

ฮ่องกง

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei))

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Sakari Resources Ltd. (SAR)

สิงคโปร์

ลงทุนในธุรกิจ

95.82

95.82

Yoxford Holdings (YOXFORD)

เมอริเชียส

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM)

มาดากัสการ์

เหมืองถ่านหิน

80.00

80.00

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET)

สิงคโปร์

การตลาด

100.00

100.00

Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy)

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD)

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET)

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI)

สิงคโปร์

วิศวกรรมทางทะเล

100.00

100.00

PT Straits Consultancy Services (SCS)

อินโดนีเซีย

ให้บริการ

100.00

100.00

PT Bahari Perdana Persada (BPPD)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Bahari Putra Perdana (BPPN)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN)

อินโดนีเซีย

อุปกรณ์ลำ�เลียง

100.00

100.00

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Karbon Mahakam (KM)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

PT Metalindo Bumi Raya (MBR)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Separi Energy (SE)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Jembayan Muarabara (JMB)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

เหมืองถ่านหิน

เหมืองถ่านหิน

บริหารงาน

และขนส่งถ่านหิน

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

100.00

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PT Sakti Utama Luas (SUL)

อินโดนีเซีย

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)

อินโดนีเซีย

ธุรกิจโครงสร้าง

100.00

100.00

PT Makassar Prima Coal (MPC)*

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

-

70.00

PTT International Holding Limited (PTTIH)

ฮ่องกง

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PTT International Investment Limited

ฮ่องกง

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

PTT International (Singapore) Company

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

100.00

100.00

Sakari Royal Limited (SRL)**

กัมพูชา

เหมืองถ่านหิน

70.00

70.00

บริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

ไทย

ลงทุนในประเทศ

100.00

-

บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำ�กัด (SMH) ไทย

ลงทุนในประเทศ

100.00

-

PT Sentika Mitra Persada (SMP)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

-

PT Mutiara Kapuas (MK)

อินโดนีเซีย

เหมืองถ่านหิน

100.00

-

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

-

100.00

100.00

100.00

(PTTII)

Pte. Limited (PTT Inter (Sing))

(GMH)

พื้นฐาน

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGE:
Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran)***

บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ไทย
(PTTGE TH)

*

ให้บริการบริษัท
ในเครือ

ด�ำเนินการปิดบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

** อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

*** คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท Sabran เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับโครงสร้างของกลุ่ม ปตท. โดยด�ำเนินการ
ปิดบริษัทแล้วเสร็จวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย ของกลุ่ม PTTGM: (ต่อ)

15.1 ข้อมูลบริษัทย่อย และการดำ�เนินงานร่วมกัน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

2562

2561

บริษัทย่อย ของกลุ่ม BSA:
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ไทย

บริหารสโมสร

100.00

100.00

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลูชั่นส์ จำ�กัด

ไทย

บริหารจัดการ

100.00

100.00

Carigali - PTTEPI Operating Company

มาเลเซีย

ปิโตรเลียม

50.00

50.00

Moattama Gas Transportation Company

เบอร์มิวดา

ท่อขนส่งก๊าซ

25.50

25.50

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)

หมู่เกาะ

ท่อขนส่งก๊าซ

19.32

19.32

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (Orange)

ไทย

ปิโตรเลียม

53.95

53.95

บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำ�กัด

ไทย

ปิโตรเลียม

25.00

25.00

Andaman Transportation Limited (ATL)

หมู่เกาะ

ท่อขนส่งก๊าซ

80.00

80.00

Groupement Bir Seba (GBRS)

แอลจีเรีย

ปิโตรเลียม

35.00

35.00

Natuna 2 B.V. (Natuna 2)

เนเธอร์แลนด์ ปิโตรเลียม

50.00

50.00

Hoang-Long Joint Operating Company

เวียดนาม

ปิโตรเลียม

28.50

28.50

Hoan-Vu Joint Operating Company (HV JOC)

เวียดนาม

ปิโตรเลียม

25.00

25.00

Petroleum Development Oman LLC (PDO)

โอมาน

ปิโตรเลียม

2.00

-

Abu Dhabi Gas Industries Limited (ADGP)

สหรัฐอาหรับ ปิโตรเลียม

2.00

-

Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL)

อังกฤษ

5.00

-

(SSS) (เดิม: SSA)
(BPS)

ฟุตบอล

ด้านธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การดำ�เนินงานร่วมกันของกลุ่ม PTTEP:

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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Sdn. Bhd. (CPOC)
(MGTC)

(B8/32 Partners)

(HL JOC)

เคย์แมน

เคย์แมน

เอมิเรตส์

ปิโตรเลียม

15.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

ประเภทธุรกิจ

วิธีส่วนได้เสีย
2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

การร่วมค้า
บริษัทฯ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
(TTM(T))

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

4,341.80

4,341.80

4,124.60

4,360.08

438.52

408.13

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำ�เย็น จำ�กัด (DCAP)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

1,001.31

1,001.31

1,096.73

1,287.38

199.99

182.33

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)

บาฮามาส

ให้เช่าเรือ FSO

13.11

13.11

470.43

506.26

545.78

565.02

77.31

95.26

Oman LNG LLC (OLNG)

รัฐสุลต่าน
โอมาน

ปิโตรเลียม

2.00

-

2,501.44

-

2,408.86

-

95.29

-

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) มาเลเซีย
กลุ่มบริษัท PTTEP

APICO LLC (APICOLLC)

กลุ่มบริษัท GPSC

สหรัฐอเมริกา

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและน้ำ�เย็น

35.00

ปิโตรเลียม

72.82

35.00

584.50

-

3,938.96

584.50

985.60

-

3,841.17

936.03

18.70

-

196.99

19.67

-

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำ�กัด (TSR)

ไทย

ธุรกิจลงทุน

40.00

40.00

1,697.00

1,697.00

1,579.05

1,638.80

404.37

382.43

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด (NNEG)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

30.00

30.00

488.40

488.40

482.37

536.28

120.00

108.00

735.69

222.60

91.35

บริษัท ไฟฟ้า น้ำ�ลิก 1 จำ�กัด (NL1PC)

ลาว

กลุ่มบริษัท PTTGC

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

40.00

40.00

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำ�กัด (TEX)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

50.00

50.00

Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC)

มาเลเซีย

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

50.00

50.00

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM)
NatureWorks LLC (NTR)

มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

50.00
50.00

494.33

210.00

427.63

210.00

554.92

584.84

463.49

50.00

4,965.77

4,965.77

4,494.76

4,519.32

50.00

4,793.33

4,793.33

3,274.20

2,842.40

407.04

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

407.04

-

-

-

-

316.09

-

-

321.00
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

การร่วมค้า (ต่อ)

กลุ่มบริษัท PTTGC (ต่อ)

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำ�กัด (PTTMCC)

ไทย

ปิโตรเคมี

50.00

50.00

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำ�กัด (HMC)

ไทย

ปิโตรเคมี

41.44

41.44

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด (PTTAC)

บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำ�กัด (GKBI)
Revolve Group Limited (RGL)
กลุ่มบริษัท TOP

ไทย
ไทย

อังกฤษ

ปิโตรเคมี
ผลิตและจำ�หน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์

50.00
50.00
49.00

930.12

50.00

6,909.41

-

523.75

-

9,117.12
269.54

176.14

214.68

-

-

9,117.12 12,337.39 12,885.23

827.86

1,242.21

-

-

9,569.39

-

-

512.34

-

0.25

17.96

15.80

-

-

-

34.00

-

195.53

-

-

-

TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL)

สิงคโปร์

ให้บริการจัดการกองทุน

50.00

50.00

TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK)

สิงคโปร์

ให้บริการขนส่งน้ำ�มันทางเรือ

50.00

50.00

273.88

273.88

404.89

432.28

50.00

50.00

150.00

150.00

-

45.92

-

-

40.00

40.00

260.00

65.00

257.28

64.50

-

-

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT))

บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำ�กัด (TOP-NS)
กลุ่มบริษัท IRPC

สิงคโปร์
ไทย

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด (IRPCP)

ไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง
จำ�กัด (WHA IER)

ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

ให้บริการจัดเก็บและขนส่งน้�ำ มันทางเรือ
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
สำ�หรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

50.00

35.00

50.00

35.00

0.25

930.12

6,909.41 10,877.75

24.05

52.50

24.05

52.50

73.54

119.93

67.29

110.19

-

-

-

15.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

การร่วมค้า (ต่อ)

กลุ่มบริษัท PTTGM

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด (OGPS)

ไทย

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)

สิงคโปร์

Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor)*

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

Brighter PTT Oil and Retail Business
Company Limited (BOR)

เมียนมา

กลุ่มบริษัท PTTGE
กลุ่มบริษัท OR

Brighter Energy Company Limited (BE)

เมียนมา

บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำ�กัด (MAP)
(บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00)

ไทย

กลุ่มบริษัท

บริหารจัดการด้านพลังงาน
และการบริการที่เกี่ยวกับพลังงาน

40.00

40.00

55.46

38.23

41.79

27.29

-

-

35.00

35.00

198.23

213.32

124.73

134.23

-

-

-

77.56

-

2,949.98

-

1,288.56

-

-

ธุรกิจลงทุนในตลาดน้ำ�มัน
และค้าปลีกสินค้า

51.00

-

7.15

-

6.34

-

-

-

คลังและค้าส่งปิโตรเลียม

35.00

-

494.14

-

486.83

-

-

-

ผลิตและจำ�หน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

51.00

-

35.63

-

32.23

-

-

-

2,917.72

2,884.38

เหมืองถ่านหิน

45,195.54 40,146.90 49,637.55 42,739.85

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(348.23) (3,163.31)

รวม

(124.73) (1,422.79)

44,847.31 36,983.59 49,512.82 41,317.06

* เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 PTTGE จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Chancellor
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.3 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

บริษัทร่วม
กลุ่มบริษัท PTTEP

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP*

ออสเตรเลีย

ให้บริการฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ

50.00

50.00

45.16

48.59

149.90

231.54

-

-

Leismer Aerodrome Limited (LAL)

แคนาดา

ให้บริการการเดินทางทางอากาศ

32.00

32.00

128.31

131.78

115.66

125.65

-

-

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด (BIC)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

25.00

25.00

923.75

923.75

866.26

879.02

131.87

81.15

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำ�กัด (XPCL)

ลาว

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

25.00

25.00

6,993.51

6,672.53

6,727.87

6,168.79

-

-

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (ESCE)

ไทย

สำ�รวจ ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมถึงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

33.33

-

339.27

-

332.90

-

-

-

FST Aviation Services Limited (FST)

ฮ่องกง

บริการเติมน้ำ�มันอากาศยาน

25.00

25.00

0.69

0.72

1.20

1.30

-

-

บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด (PAT)

ไทย

การตลาดน้ำ�มัน

35.00

35.00

131.25

131.25

8.87

-

-

-

PT Indo Thai Trading (ITT)**

อินโดนีเซีย

ปิโตรเคมี

-

49.00

-

125.28

-

220.27

-

-

บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน) (VNT)

ไทย

ปิโตรเคมี

24.98

24.98

3,297.39

3,297.39

5,641.76

5,130.10

384.85

266.43

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำ�กัด (TETSO)

ไทย

ปิโตรเคมี

30.00

30.00

66.60

66.60

28.17

57.06

-

-

บริษัท เอส. พี. เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
(SPPETPACK)

ไทย

ปิโตรเคมี

25.00

25.00

50.00

50.00

48.94

45.84

-

-

ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

33.40

33.40

670.51

470.10

629.40

469.52

-

-

กลุ่มบริษัท GPSC

กลุ่มบริษัท OR

กลุ่มบริษัท PTTGC

บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำ�กัด (KGC) ไทย
*

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.

** เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยในกลุ่ม PTTGC จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน ITT

15.3 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

บริษัทร่วม (ต่อ)
กลุ่มบริษัท TOP

บริษัท ที. ไอ. เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด (TIM)

ไทย

ให้บริการขนส่งทางเรือ

33.33

33.33

1.00

1.00

2.73

-

-

-

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด (UBE)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล

21.28

21.28

769.55

769.55

809.71

818.57

-

-

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี

25.00

25.00

5,299.82

5,299.82

4,916.85

5,113.63

99.34

34.91

อียิปต์

ท่อขนส่งก๊าซ

25.00

25.00

14,741.74

15,864.11

11,864.45

12,767.76

-

-

ไทย

ให้บริการรับเรือ ขนถ่ายและจัดเก็บ
รักษาก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอดจน
แปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ

30.00

-

262.50

-

262.73

-

-

-

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (THAPPLINE)

ไทย

ท่อขนส่งน้ำ�มัน

49.21

49.21

3,952.72

3,952.72

5,113.05

5,086.82

860.37

831.28

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำ�กัด (EFT)

ไทย

โครงสร้างพื้นฐาน

37.65

22.65

3.77

2.27

14.17

20.15

21.08

7.48

37,677.54

37,807.46

37,534.62

37,136.02
1,497.51

1,221.25

กลุ่มบริษัท IRPC

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
(UCHA)
กลุ่มบริษัท PTTER

East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG)
กลุ่มบริษัท PTT TANK

บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำ�กัด
(GMTP)
กลุ่มบริษัท

(กลุ่มบริษัท OR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.53)

(กลุ่มบริษัท PTTGC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.65)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(14,872.99) (15,995.36) (11,864.45) (12,767.76)

รวม

22,804.55
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21,812.10

25,670.17

24,368.26
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

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

ไทย

สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

65.29

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด (PTTLNG)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

บริษัท ปตท. จำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด (PTTNGD)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

58.00

58.00

418.14

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำ�กัด (PTTGL)

ไทย

ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว

50.00

50.00

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด (EnCo)

ไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

50.00

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด (PTTES)

ไทย

ให้บริการทางเทคนิคและดำ�เนินงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
(GPSC)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าไอน้ำ�และน้ำ�
เพื่อการอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
(OR)

ไทย

รับจ้างบริหารงานและการตลาดน้ำ�มัน

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำ�กัด (PTT TANK)

ไทย

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)

เงินปันผลรับ
2562 2561

65.29 71,390.42 71,390.42 14,255.23 11,663.37
2,117.14

1,728.87

418.14

986.00

1,160.00

5,210.72

5,210.72

-

-

50.00

900.00

900.00

69.90

64.00

40.00

40.00

62.50

62.50

-

-

22.81

22.58 22,024.95

4,949.93

439.75

422.83

100.00

100.00 90,000.00 90,000.00

-

-

ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์

100.00

100.00

2,500.37

2,500.37

120.00

121.00

สิงคโปร์

การค้าระหว่างประเทศ

100.00

100.00

2.50

2.50

8.09

38.21

PTT International Trading London Limited
(PTTT LDN)

อังกฤษ

การค้าระหว่างประเทศ

100.00

100.00

347.75

347.75

10.85

-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
(PTTGC)

ไทย

ปิโตรเคมีและการกลั่น

47.92

48.18 46,933.98 47,426.03

7,581.07

9,301.33

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.23)

100.00 22,422.34 18,913.89

(เดิม: PTTOR)

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.42)

15.4 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

ประเภทธุรกิจ

เงินปันผลรับ
2562 2561

บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) (TOP)

ไทย

การกลั่นน้ำ�มัน

47.53

48.03

11,016.30

11,132.20

2,096.29

5,225.83

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (IRPC)

ไทย

ปิโตรเคมีและการกลั่น

47.55

48.05

41,899.40

42,339.93

883.77

3,829.68

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำ�กัด (TP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ�

26.00

26.00

2,304.76

2,304.76

237.45

182.65

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด (PTTER)

ไทย

ให้คำ�ปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
และเหมืองแร่

100.00

100.00

33,702.67

33,702.67

-

-

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด (PTTGM)

ไทย

ลงทุนในและต่างประเทศ

100.00

100.00

54,428.65

54,404.22

-

-

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)

สิงคโปร์

ลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ำ�มัน

100.00

100.00

12,403.10

12,403.10

-

-

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC)

สิงคโปร์

ให้บริการทางการเงิน

100.00

100.00

31.40

31.40

39.61

-

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำ�กัด (PTT TCC)

ไทย

ให้บริการทางการเงิน

100.00

100.00

20.00

20.00

-

-

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด (BSA)

ไทย

รับจ้างบริหารงาน

100.00

100.00

0.50

0.50

33.45

55.00

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำ�กัด (PTT DIGITAL)

ไทย

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

20.00

20.00

30.00

30.00

17.60

16.40

28,896.20

33,809.17

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.03)
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.05)
(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

418,050.45 398,491.03
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(82,836.89) (82,836.89)

รวม

335,213.56 315,654.14
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100

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.5 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท
การร่วมค้า

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562 2561

เงินปันผลรับ
2562 2561

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด (TTM(T))

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

4,341.80

4,341.80

438.52

408.13

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))

มาเลเซีย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

1,001.31

1,001.31

199.99

182.33

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำ�เย็น จำ�กัด (DCAP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและน้ำ�เย็น

35.00

35.00

584.50

584.50

18.70

19.67

บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำ�กัด (MAP)

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

49.00

-

34.30

-

-

-

5,961.91

5,927.61

657.21

610.13

(กลุ่มบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00)

รวม

15.6 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
15.6.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

41,317.06

37,937.15

3,990.79

6,461.65

- เงินปันผลรับ

(2,917.71)

(2,884.38)

- เงินลงทุนเพิ่ม

5,666.51

155.36

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43.5)

2,502.52

-

-

104.79

- ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

- โอนเปลี่ยนประเภท
- จำ�หน่ายเงินลงทุน
- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
- ลดทุน
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(2,822.29)
2,822.29
-

(5.68)
(33.87)

(987.71)

(412.37)

(58.64)

(5.59)

49,512.82

41,317.06

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม

2561
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2562

15.6.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
- ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินปันผลรับ

24,368.26

21,979.62

2,017.20

2,053.37

(1,497.51)

(1,221.25)

- เงินลงทุนเพิ่ม

783.88

1,368.07

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43.1)

330.03

-

-

131.15

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- โอนเปลี่ยนประเภท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2561

- จำ�หน่ายเงินลงทุน

(212.12)

-

- ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

(88.45)

58.36

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(31.12)

(1.06)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25,670.17

24,368.26

15.6.3 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2562

2561

321,581.75

228,030.17

- เงินลงทุนเพิ่ม

20,642.20

120,635.44

- จำ�หน่ายเงินลงทุน

(1,048.48)

ณ วันที่ 1 มกราคม

(4,508.24)

- ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า

-

131.25

341,175.47

321,581.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(22,706.87)

15.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำ�คัญ ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
TTM(T)
สินทรัพย์หมุนเวียน

TTM(M)

2561

DCAP

PTTAC

HMC

TTM(T)

TTM(M)

DCAP

PTTAC

HMC

4,842.76

2,353.64

1,024.00

5,158.25

7,509.71

5,101.82

2,322.60

1,045.57

6,063.62

9,017.95

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,276.34

3,694.31

2,263.64

21,186.05

25,477.63

13,367.07

4,599.63

2,419.54

21,710.38

26,441.47

หนี้สินหมุนเวียน

(1,400.26)

(780.85)

(466.42)

(1,428.39)

(5,364.59)

(1,583.90)

(856.05)

(716.28)

(1,415.41)

(4,826.40)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(6,469.64)

(3,073.64)

(5.22)

(3,160.40)

(5,186.35)

(8,164.82)

(3,491.44)

(74.45)

(7,219.80)

(6,876.61)

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ100)

8,249.20

2,193.46

2,816.00

21,755.51

22,436.40

8,720.17

2,574.74

2,674.38

19,138.79

23,756.41

สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท

4,124.60

1,096.73

985.60

10,877.75

9,297.64

4,360.08

1,287.38

936.03

9,569.39

9,844.66

-

-

-

-

3,039.75

-

-

-

-

3,040.57

4,124.60

1,096.73

985.60

10,877.75

12,337.39

4,360.08

1,287.38

936.03

9,569.39

12,885.23

รายการปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า

งบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
TTM(T)

TTM(M)

2561

DCAP

PTTAC

HMC

TTM(T)

TTM(M)

DCAP

PTTAC

HMC

รายได้*

3,067.96

665.04

2,776.51

13,941.63

27,557.12

3,038.23

740.81

2,686.63

18,753.80

32,416.09

ค่าใช้จ่าย

(1,946.64)

(306.19)

(2,531.19)

(11,329.33)

(25,723.51)

(2,022.33)

(351.00)

(2,423.65)

(12,726.66)

(27,855.97)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

1,121.32

358.85

245.32

2,612.30

1,833.61

1,015.90

389.81

262.98

6,027.14

4,560.12

(16.96)

(49.42)

(143.23)

(143.78)

(52.83)

341.89

195.90

872.67

246.03

210.15

ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

(91.53)
1,029.79

4.41
2,616.71

(177.48)
1,656.13

* รวมกำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.33
6,028.47

(557.89)
4,002.23

104
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.8 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
THAPPLINE

2561

XPCL

UCHA

THAPPLINE

XPCL

UCHA

สินทรัพย์หมุนเวียน

4,763.87

2,857.48

5,879.94

4,547.65

841.16

6,917.07

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6,727.03

126,999.51

8,406.22

6,861.20

124,116.66

8,393.98

หนี้สินหมุนเวียน

(544.04)

(4,662.70)

(815.03)

(603.69)

(1,946.53)

(1,264.01)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(205.89)

(98,263.33)

(155.16)

(117.48)

(98,414.20)

(85.63)

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
รายการปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

10,740.97

26,930.96

13,315.97

10,687.68

24,597.09

13,961.41

5,285.63

6,732.74

3,328.99

5,259.90

6,149.27

3,490.35

19.52

1,623.28

6,168.79

5,113.63

(172.58)
5,113.05

(4.87)
6,727.87

1,587.86
4,916.85

(173.08)
5,086.82

งบกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
THAPPLINE

2561

XPCL

UCHA

THAPPLINE

XPCL

UCHA

รายได้*

3,635.95

3,154.42

10,380.63

3,584.99

ค่าใช้จ่าย

(1,349.17)

(2,104.48)

(10,775.22)

(1,279.49)

(100.14)

(14,850.97)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

2,286.78

1,049.94

2,305.50

(100.14)

1,223.80

ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
* รวมกำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(457.08)
1,829.70

1,049.94

(394.59)
72.83
(321.76)

(461.26)
1,844.24

-

(100.14)

16,074.77

(179.99)
1,043.81

15.9 รายการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
PTTLNG
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 1,069.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ PTTLNG ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระ
ค่าหุน
้ เพิม
่ ทุนในส่วนทีย
่ งั ช�ำระไม่เต็มมูลค่าเป็นจ�ำนวนเงิน 1,865.40 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ ได้ช�ำระค่าหุน
้ เพิม
่ ทุนดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ในส่ ว นที่ ยั ง ช�ำระไม่ เ ต็ ม มู ล ค่ า เป็ น จ�ำนวนเงิ น 574.05 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ช�ำระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562

PTTGM

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ PTTLNG ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (PTTGM) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
4.03 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 1.43 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTGM ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของ PTTGM จ�ำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 12.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้น
เพิ่มทุนจ�ำนวน 3.00 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PTTGM ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของ PTTGM จ�ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 เมษายน 2562 มีมติพเิ ศษให้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนของ PTTGM จ�ำนวน 40,300 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 100.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน

15.9 รายการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
PTTGC
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติแนวทางการบริหาร

สัดส่วนการถือหุน
้ บริษท
ั ในกลุม
่ ของบริษท
ั ฯ ในการนี้ บริษท
ั ฯ ได้จ�ำหน่ายหุน
้ สามัญของบริษท
ั พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) (PTTGC) ในระหว่างปี จ�ำนวน 22.54 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 1,427.01 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจาก

การจ�ำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 934.95 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ�ำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นการจ�ำหน่าย
ให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของ PTTGC เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการหุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น

เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จ�ำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 1.1 ของหุ้นที่จ�ำหน่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ได้แล้วทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 PTTGC

ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 22.30 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว รวมเป็นมูลค่า 1,187.60 ล้านบาท

ผลจากการจ�ำหน่ายหุ้นและซื้อคืนหุ้นสามัญดังกล่าวท�ำให้ส่วนได้เสียใน PTTGC ของบริษัทฯ ลดลงเป็นร้อยละ 47.92

TOP

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษท
ั ฯ ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ
่ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมต
ั แ
ิ นวทางการบริหารสัดส่วน

การถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TOP)

ในระหว่างปีจ�ำนวน 10.20 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 658.31 ล้านบาท ท�ำให้ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็น
ร้อยละ 47.53 และบริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 542.41 ล้านบาท ทั้งนี้
การจ�ำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นการจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

IRPC
ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษท
ั ฯ ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ
่ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมต
ั แ
ิ นวทางการบริหารสัดส่วน

การถือหุ้นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) (IRPC)

ในระหว่างปี จ�ำนวน 102.17 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 527.20 ล้านบาท ท�ำให้ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ
47.55 และบริษท
ั ฯ รับรูก
้ �ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 86.67 ล้านบาท ทัง้ นี้ การจ�ำหน่าย
หุ้นดังกล่าวเป็นการจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม

GPSC
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) (GPSC) โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุน
้ เดิมและซือ
้ หุน
้ สามัญเพิม
่ ทุนเกินกว่าสิทธิ รวมเป็นจ�ำนวน 304.91 ล้านหุน
้ มูลค่าหุน
้ ละ 56.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน

17,075.02 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผลจากการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวท�ำให้ส่วนได้เสียใน GPSC ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.81

15.9 รายการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
MAP
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท

มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จ�ำกัด (MAP) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00) บริษัท

ในกลุ่มบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2.00) กับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด (BIG) (สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49.00) เพื่อรองรั บ การด�ำเนิน ธุ รกิจผลิต และจ�ำหน่ายก๊าซอุต สาหกรรม โดย MAP มีทุนจดทะเบีย นเริ่ม ต้ น
1.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 0.49 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MAP ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระค่าหุ้น

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญมีดังนี้

สัดส่วนของส่วนได้เสีย
ในความเป็นเจ้าของ
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม (ร้อยละ)

2562

2561

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

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

ไทย

34.71

34.71

บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) (TOP)

ไทย

51.97

51.97

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (IRPC)

ไทย

51.95

51.95

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTGC)

ไทย

51.58

51.82

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC)

ไทย

24.77

25.00

(PTTEP)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

15.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพิ่มทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 33.81 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

108

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลหลังปรับนโยบายการบัญชี ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
IRPC

2561

PTTEP

TOP

PTTGC

สินทรัพย์หมุนเวียน

142,124.52

134,676.29

44,267.61

104,494.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

527,339.48

148,849.69

134,578.12

หนี้สินหมุนเวียน

(61,841.11)

(38,666.70)

(45,706.56)

GPSC

PTTEP

TOP

IRPC

PTTGC

GPSC

38,919.32

186,783.42

164,743.46

46,917.65

144,310.01

12,163.88

348,020.12

213,015.49

448,303.91

103,870.15

136,348.55

324,945.33

52,196.15

(53,033.14)

(36,706.40)

(80,663.14)

(38,020.05)

(48,895.93)

(73,858.25)

(4,727.37)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(250,564.18) (121,267.49)

(48,896.09) (105,885.90) (106,311.74) (164,360.80) (104,232.20)

(46,398.81)

(91,914.88)

(17,383.76)

สินทรัพย์สุทธิ

357,058.71

123,591.79

84,243.08

293,595.35

108,916.67

390,063.39

126,361.36

87,971.46

303,482.21

42,248.90

ส่วนของบริษัทใหญ่

229,181.82

57,456.38

40,412.40

138,009.38

75,232.07

229,698.21

58,397.70

42,229.46

142,641.24

29,919.00

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

127,876.89

66,135.41

43,830.68

155,585.97

33,684.60

160,365.18

67,963.66

45,742.00

160,840.97

12,329.90

15.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลหลังปรับนโยบายการบัญชี ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน (ต่อ)
สรุปรายการก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562

2561

PTTEP

TOP

IRPC

PTTGC

รายได้*

195,796.31

369,385.42

243,440.28

423,292.72

ค่าใช้จ่าย

(126,042.07) (361,629.61) (245,115.37) (409,974.87)

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

69,754.24

7,755.81

ภาษีเงินได้

(20,951.70)

(1,239.41)

778.67

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ

48,802.54

6,516.40

(896.42)

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(24,950.59)

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

23,851.95

ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(185.79)

(1,675.09)

13,317.85

GPSC
68,635.26

TOP

IRPC

PTTGC

174,432.71

392,200.76

282,815.92

529,734.02

(62,386.95) (114,462.13) (379,848.83) (273,572.84) (486,477.09)
6,248.31

(649.36)
12,668.49

PTTEP

(247.49)
6,000.82
(902.88)

59,970.58

12,351.93

9,243.08

43,256.93

(23,764.29)

(1,982.79)

(1,146.59)

(2,985.96)

36,206.29

10,369.14

8,096.49

40,270.97

(2,929.13)

(161.55)

(21,748.89)
4,132.00
(242.79)
3,889.21

(1,841.68)

6,330.61

(1,915.94)

10,826.81

5,097.94

33,277.16

10,207.59

8,095.19

40,539.31

3,834.12

15,572.08

2,928.54

(934.38)

4,922.14

2,681.58

21,725.46

4,788.58

3,873.95

19,454.10

2,478.21

8,279.87

3,402.07

(981.56)

5,904.67

2,416.36

11,551.70

5,419.01

4,221.24

21,085.21

1,355.91

7,579.30

2,282.08

983.26

8,732.67

1,753.03

6,200.60

5,597.24

4,152.43

10,437.75

468.22
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

268.34

25,880.89

(1,019.52)

* รวมกำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(1.30)

GPSC

(55.09)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.10 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลหลังปรับนโยบายการบัญชี ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน (ต่อ)
สรุปรายการกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

2562
PTTEP

TOP

2561

IRPC

PTTGC

GPSC

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

109,165.77

12,775.00

7,720.82

30,168.05

17,338.06

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(103,769.44)

23,680.90

(6,151.96)

(41,773.00)

(82,124.26)

(17,180.75)

8,129.24

(870.39)

(6,460.64)

77,927.38

(6,287.50)

(3,446.89)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
อื่น ๆ

-

161.85

(52.19)

PTTEP
104,710.90

TOP

IRPC

PTTGC

GPSC

18,544.52

17,848.87

52,024.71

5,849.84

5,102.58

(25,913.14)

(6,133.88)

(31,237.25)

(3,358.35)

(55,685.33)

25,380.10

(11,522.20)

(27,397.36)

(718.26)

(354.06)

406.56

-

(75.45)

(25.03)

18,418.04

192.79

(6,685.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(18,071.92)

41,138.25

698.47

(17,903.74)

13,088.99

53,774.09

1,748.20

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

2562

เงินปันผลรับ
2562 2561

2561

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
บริษัทฯ

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui))

จีน

การตลาดน้ำ�มัน

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำ�กัด (Baania)

ไทย

เว็บไซต์ซื้อขายและให้ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming))

จีน

บริษัท คัลเลอร์วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (Corpus) ไทย
บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำ�กัด (HG Robotics)

ไทย

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำ�กัด (InnoSpace)

ไทย

กลุ่มบริษัท PTTEP

Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. (MZ LNG1)* สิงคโปร์
Moz LNG1 Holding Company Ltd. (HOLDCO)*
กลุ่มบริษัท PTTGL

Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB)
กลุ่มบริษัท GPSC

24M Technologies, Inc. (24M)

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด (RPCL)

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

การตลาดน้ำ�มัน

25.00

25.00

2.89

3.57

20.00

ผลิตเส้นด้ายสำ�เร็จรูป

บริการและออกแบบด้านหุ่นยนต์
อัตโนมัติ

ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม

6.06

6.06

6.06

-

-

10.00

-

-

20.00

14.83

14.83

14.83

14.83

-

0.48
9.49

-

18.50

0.60

18.50

-

18.50

0.60

18.50

-

-

19.42

-

25.00

-

25.00

-

-

-

-

8.50
-

-

8.97

6.90

-

-

-

-

-

-

9.49

ลงทุนในบริษัทอื่น

6.06

8.50

10.00

10.00

-

10.00

-

-

มาเลเซีย

แปรรูปก๊าซธรรมชาติ
เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว

10.00

10.00

8,987.40

9,671.67

-

-

สหรัฐอเมริกา

วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่

29.50

29.50

1,066.15

1,005.80

-

-

ไทย

ผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า

15.00

15.00

888.75

* เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทย่อยในกลุ่ม PTTEP โอนเงินลงทุนในหุ้นของ MZ LNG1 ไปเป็นเงินลงทุนในหุ้นของ HOLDCO
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

888.75

-

-

-

-

-

-

177.00

-

-

-

-

135.00
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

2562

เงินปันผลรับ
2562 2561

2561

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)
กลุ่มบริษัท OR

บริษัท บริการน้ำ�มันอากาศยาน จำ�กัด (IPS)

ไทย

บริการเติมน้ำ�มันอากาศยาน

16.67

16.67

0.02

0.02

-

-

-

-

บริษัท ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ จำ�กัด (FPT)*

ไทย

ท่อขนส่งน้ำ�มัน

-

-

0.02

0.02

-

-

-

-

KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT)

มาเลเซีย

Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF)

มาเลเซีย

บริการด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

105.95

114.02

-

-

-

-

บริการด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

43.91

47.25

-

-

-

-

Kadriah I Ltd. (K I)

มาเลเซีย

บริการด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

220.69

237.49

-

-

-

-

Kadriah II Ltd. (K II)

มาเลเซีย

บริการด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

58.99

63.48

-

-

-

-

ICE Futures Abu Dhabi Holdings Limited (IFAD)

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

ลงทุนในบริษัทอื่น

1.00

-

30.15

-

-

-

-

-

Alliance Petrochemical Investment (Singapore)
Pte. Ltd. (API)

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

-

-

-

-

-

-

-

6.43

Exeltium SAS (EXS)

ฝรั่งเศส

ธุรกิจไฟฟ้า

4.00

4.00

238.22

282.88

-

-

-

-

TPBI & Myanmar Star Co., Ltd. (TPBIMS)

เมียนมา

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

10.00

10.00

15.88

15.88

-

-

-

-

บริษัท ทีพีไอ อีโออีจี จำ�กัด (TPIE)

ไทย

การให้สินเชื่อ

36.31

36.31

828.94

828.94

-

-

-

-

บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำ�กัด (TPIH)

ไทย

ลงทุนในบริษัทอื่น

35.01

35.01

1,415.90

1,415.90

-

-

-

-

บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำ�กัด (PEC)

ไทย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

23.65

23.65

1,118.95

1,118.95

-

-

-

-

บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำ�กัด (มหาชน)
(TSSI)

ไทย

ผลิตเหล็กลวด

16.24

16.24

673.35

673.35

-

-

-

-

กลุ่มบริษัท PTTT

กลุ่มบริษัท PTTGC

กลุ่มบริษัท IRPC

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 0.0000090 จำ�นวน 66 หุ้น เป็นเงินจำ�นวน 22,220.00 บาท

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

2562

เงินปันผลรับ
2562 2561

2561

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)
กลุ่มบริษัท IRPC (ต่อ)

บริษัท ระยอง อะเซททีลีน จำ�กัด (RAC)

ไทย

ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม

13.04

13.04

15.00

15.00

-

-

-

-

บริษัท ไดอะ โพลีอะคริเลต จำ�กัด (DIA)

ไทย

ผลิตเม็ดพลาสติก

3.65

3.65

8.50

8.50

-

-

0.69

-

Guangzhou Saiju Performance Polymet Ltd. (GZSJ)

จีน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15.00

-

600.38

-

-

-

-

-

ไทย

ธุรกิจเพื่อสังคม

100.00

100.00

9.94

2.49

2.00

0.50

-

-

-

-

327.11

43.22

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

16,737.56 16,490.50

76.39

50.49

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(3,487.20) (3,954.52)

(20.89)

(14.14)

รวม

13,250.36 12,535.98

55.50

36.35

177.69

141.43

420.37

-

420.37

-

-

กลุ่มบริษัท

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (SPSE)*
อื่น ๆ

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
บริษัทฯ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน) (BDMS)

ไทย

บริการทางการแพทย์

-

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) (IVL)

ไทย

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

-

500.00

-

500.00

-

-

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (CBQ)

กาตาร์

ธนาคาร

-

6,456.96

-

6,456.96

-

-

Emirates NBD (ENBD)

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

ธนาคาร

2,098.37

4,519.87

2,098.37

4,519.87

-

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) (SCC)

ไทย

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

-

103.36

-

103.36

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) (TBEV)

ไทย

ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
และอาหาร

1,400.00

300.00

1,400.00

300.00

-

-

* ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 20 กลุ่มบริษัท PTTEP กลุ่มบริษัท PTTGC กลุ่มบริษัท TOP กลุ่มบริษัท IRPC กลุ่มบริษัทละร้อยละ 15 และกลุ่มบริษัท GPSC กลุ่มบริษัท OR กลุ่มบริษัทละร้อยละ 10
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
งบการเงินรวม
2562 2561 2562 2561

2562

เงินปันผลรับ
2562 2561

2561

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (ต่อ)
บริษัทฯ (ต่อ)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (BCP)

ไทย

พลังงานและสาธารณูปโภค

-

500.00

-

500.00

-

-

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) (CPF)

ไทย

อาหารและเครื่องดื่ม

-

1,150.00

-

1,150.00

-

-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) จีน
(GULF)

พลังงานและสาธารณูปโภค

203.30

-

203.30

-

-

-

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) (BTSG)

ขนส่งและโลจิสติกส์

500.00

-

500.00

-

-

-

479.80

484.27

-

-

-

-

4,681.47 14,434.83

4,201.67 13,950.56

-

-

17,931.83 26,970.81

4,257.17 13,986.91

177.69

141.43

กลุ่มบริษัท
อื่น ๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ไทย

16.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอื่น มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

- โอนเปลี่ยนประเภท
- จำ�หน่ายเงินลงทุน

12,512.43

36.35

7.89

1,029.45

203.03

26.50

28.50

-

179.64

-

-

(7.19)

- โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า

434.62

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(742.50)

(290.24)

(0.60)

-

(6.75)

(68.88)

(0.04)
-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,250.36

12,535.98

55.50

36.35

4,681.47

14,434.83

4,201.67

13,950.56

17,931.83

26,970.81

4,257.17

13,986.91

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

16.3 รายการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SPSE
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด (SPSE) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2562 มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

InnoSpace
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติสนับสนุนโครงการส่งเสริม

และพัฒนานวัตกรรม ผูป
้ ระกอบการ และวิสาหกิจเริม
่ ต้น โดยเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2562 บริษท
ั ฯ ได้ลงนามสัญญาผูถ
้ อ
ื หุน
้
เพื่ อ ลงทุ น ในบริ ษั ท อิ น โนสเปซ (ประเทศไทย) จ�ำกั ด (InnoSpace) ในวงเงิ น 100.00 ล้ า นบาท และเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น
จ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน
25.00 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามล�ำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

- เงินลงทุนเพิ่ม

12,535.98
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

5,202.33

2,374.80

-

4.77

7,581.90

977.47

-

-

-

977.47

-

-

(1,081.52)

-

-

-

(266.95)

5,912.85

1,293.28

-

4.77

7,210.90

4,935.38

1,293.28

-

4.77

6,233.43

977.47

-

-

-

977.47

5,912.85

1,293.28

-

4.77

7,210.90

12.42

123.54

3.69

27.44

167.09

57.98

-

(32.21)

(570.18)

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

(266.95)

(1,081.52)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
- การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)

มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภท
และการปรับรายการ

- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(595.95)
(25.42)
-

(133.47)
(116.39)

(0.11)

-

(158.89)

-

(116.50)

50.75

-

-

-

50.75

5,354.65

1,224.94

3.58

-

6,583.17

4,593.38

2,342.43

3.69

-

6,939.50

977.47

-

-

-

977.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

(216.20)
5,354.65

(1,117.49)

(0.11)

-

(1,117.60)
(216.20)

-

-

-

1,224.94

3.58

-

6,583.17

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

4,377.18

1,224.94

3.58

-

5,605.70

977.47

-

-

-

977.47

5,354.65

1,224.94

3.58

-

6,583.17

6.42

12.05

0.02

-

18.49

1,769.37

45.60

-

-

1,814.97

(1.21)

-

-

(465.22)

-

(116.04)

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

- การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภท
และการปรับรายการ

- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(464.01)
-

(115.67)

(0.37)

151.86

-

-

-

151.86

6,818.29

1,165.71

3.23

-

7,987.23

6,882.63

2,365.58

3.71

-

9,251.92

(1,199.87)

(0.48)

-

(1,200.35)
(64.34)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

(64.34)
6,818.29

-

-

-

1,165.71

3.23

-

7,987.23
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มูลค่าตามบัญชีต้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

-

503.64
(228.34)

4.77
-

4,079.47
(228.34)

3,571.06

275.30

4.77

3,851.13

3,571.06

275.30

4.77

3,851.13

-

1.36

27.44

28.80

(32.21)

378.55

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
- เพิ่มขึ้น
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3,571.06

- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

(0.05)
(1,926.37)

410.81
(133.47)

-

(2,059.84)

- ขายการดำ�เนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ

-

(134.30)

-

(134.30)

- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

(31.62)

-

(31.62)

1,644.64

388.08

-

2,032.72

1,644.64

1,229.13

-

2,873.77

มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

1,644.64

(841.05)

-

388.08

-

(841.05)
2,032.72

17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

1,644.64

- โอนเปลี่ยนประเภท

1,769.37

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

388.08

-

2,032.72

(0.09)

-

1,769.28

-

(20.64)

-

(20.64)

-

(38.55)

-

(38.55)

3,414.01

328.80

-

3,742.81

3,414.01

1,174.72

-

4,588.73

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

3,414.01

(845.92)

-

328.80

-

(845.92)
3,742.81
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ราคาทุน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
เพื่อการส�ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเสื่อมราคาสะสม - การจัดประเภท

				 และการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

38,369.18
(977.47)
(99.65)
37,292.06

288,813.65

966,165.37

879,673.52

53,209.26

23,852.24

68,250.88

2,318,334.10

-

8,849.67

-

-

-

-

7,872.20

(150,417.72)
(707.51)
137,688.42

(407,753.27)
(2,362.24)
(3,227.56)
561,671.97

(580,556.01)
-

(26,775.94)
-

(40,207.92)

(13,872.72)

258,909.59

12,560.60

(15,552.03)
(546.36)
7,753.85

- (1,181,054.97)
(1,711.51)
66,539.37

(2,362.24)
(60,373.23)
1,082,415.86

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

สินทรัพย์
เพื่อการส�ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

38,269.53

137,688.42

555,184.54

258,909.59

12,560.60

7,753.85

66,539.37

1,076,905.90

-

6,487.43

-

-

-

-

5,509.96

37,292.06

137,688.42

561,671.97

258,909.59

12,560.60

7,753.85

66,539.37

1,082,415.86

- ซื้อธุรกิจ

1,922.60

337.47

7,353.87

43,209.77

-

-

70.18

52,893.89

- เพิ่มขึ้น

4,527.66

2,120.71

3,638.68

33,350.65

1,496.71

1,201.51

72,132.13

118,468.05

-

-

-

-

-

-

1,314.84

1,314.84

2,564.16

6,944.18

35,303.37

1,675.88

101.48

4,349.88

- การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภท
และการปรับรายการ

- ต้นทุนการกู้ยืม
- โอนเปลี่ยนประเภท

(977.47)

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

-

(477.45)

(1,070.90)

(13,098.15)

(56.51)

(344.40)

- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

(11,496.03)

(44,075.33)

(59,490.77)

(1,537.65)

(2,099.31)

- โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า

-

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
- อื่น ๆ
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(16.30)

40.30

818.69

(95.85)

(340.99)

(2,477.49)

(88.81)

(2.42)

(51,113.05)

(174.10)

(213.97)

(15,261.38)

(41.62)
(64.57)

(118,699.09)
817.37
(3,086.43)

-

-

1,824.01

-

-

-

-

1,824.01

46,290.18

135,061.75

565,123.37

262,079.48

12,475.82

10,859.11

88,623.31

1,120,513.02

121

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
เพื่อการส�ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเสื่อมราคาสะสม - การจัดประเภท

				 และการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

47,367.30
(977.47)
(99.65)
46,290.18

295,838.40

1,023,831.31

859,932.18

54,380.77

27,210.84

90,219.80

2,398,780.60

-

10,530.81

-

-

-

-

9,553.34

(160,113.91)
(662.74)
135,061.75

(462,814.33)
(3,215.06)
(3,209.36)
565,123.37

(586,991.28)
-

(28,130.33)
-

(10,861.42)

(13,774.62)

262,079.48

12,475.82

(16,334.64)
(17.09)
10,859.11

- (1,254,384.49)
(1,596.49)
88,623.31

(3,215.06)
(30,221.37)
1,120,513.02

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

สินทรัพย์
เพื่อการส�ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

47,267.65

135,061.75

557,807.62

262,079.48

12,475.82

10,859.11

88,623.31

1,114,174.74

-

7,315.75

-

-

-

-

6,338.28

46,290.18

135,061.75

565,123.37

262,079.48

12,475.82

10,859.11

88,623.31

1,120,513.02

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)

648.51

303.67

74,255.30

64,256.13

395.31

13.49

207.01

140,079.42

- เพิ่มขึ้น

957.23

3,485.62

6,061.54

42,792.16

1,345.61

1,127.89

98,616.74

154,386.79

-

-

-

-

-

-

3,517.52

3,517.52

7,915.07

31,200.52

30,843.54

100.33

645.25

(43,179.23)

27,452.73

- การจัดประเภทและการปรับรายการ
(หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภท
และการปรับรายการ

- ต้นทุนการกู้ยืม
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

(977.47)

(72.75)
(0.29)
-

(133.89)

(311.39)

(1,078.36)

(41.06)

(189.73)

(11,600.83)

(48,329.86)

(61,750.25)

(2,017.92)

(2,263.83)

-

(125,962.69)

(0.03)

-

(430.71)

- โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า

27.10

154.36

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(121.15)

(420.88)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

47,728.83

134,764.87

(612.14)
(1,473.52)
625,913.82
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

(19,448.27)
317,694.43

(883.26)
11,374.83

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(20.47)
10,171.68

(44.64)

(410.09)
147,330.62

(1,799.36)

(22,777.64)
1,294,979.08
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
เพื่อการส�ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

933,235.17

52,262.94

28,221.21

148,833.28

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

47,801.38
(72.55)
47,728.83

302,477.99

1,166,627.33

(167,200.77)

(537,817.83)

(605,447.77)

(28,088.03)

(18,032.41)

(512.35)

(2,895.68)

(10,092.97)

(12,800.08)

(17.12)

317,694.43

11,374.83

134,764.87

625,913.82

10,171.68

2,679,459.30

- (1,356,586.81)
(1,502.66)
147,330.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่อยู่ในภาระค�้ำประกัน เป็นเงินจ�ำนวน 78,983.48 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 50,740.55 ล้านบาท)

(27,893.41)
1,294,979.08

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

11,030.38

47,075.51

383,419.77

15,128.11

20,237.17

476,890.94

การปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)

-

-

1,467.87

-

-

1,467.87

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

		 ค่าเสื่อมราคาสะสม - การปรับ
				 รายการ (หมายเหตุฯ 4)

-

		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

มูลค่าตามบัญชี

11,030.38

(19,098.62) (158,630.96) (11,342.11)
(53.00)
27,923.89

- (189,071.69)

(401.85)

-

-

(401.85)

(36.32)

-

-

(89.32)

3,786.00

20,237.17

225,818.51

288,795.95
125

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

11,030.38

27,923.89

224,752.49

3,786.00

20,237.17

287,729.93

-

-

1,066.02

-

-

1,066.02

รายการ

11,030.38

27,923.89

225,818.51

3,786.00

20,237.17

288,795.95

- เพิ่มขึ้น

316.71

229.16

839.99

604.18

23,186.86

25,176.90

-

-

-

-

697.49

697.49

1,206.22

1,951.04

13,220.00

4,214.04

- การปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการปรับ

- ต้นทุนการกู้ยืม
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจ�ำหน่าย - สุทธิ
- ขายการด�ำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ

(5,182.14)

(400.94)

(81.37)

(144.06)

(4,565.43)

(8,336.34)

(473.12)

(1,839.30) (15,112.35)

(1,432.90)

(21,903.18)

(1,311.88)

(0.62)

(626.99)

(1,465.38) (20,022.41)

- ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า

-

26.44

-

-

-

26.44

7,371.17

23,324.86

216,348.44

6,554.14

20,752.34

274,350.95

7,371.17

38,360.19

369,986.08

17,819.69

20,752.34

454,289.47

การปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)

-

-

1,467.87

-

-

1,467.87

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

-

(18,384.55)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน

		 ค่าเสื่อมราคาสะสม - การปรับ
			 รายการ (หมายเหตุฯ 4)

-

		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

มูลค่าตามบัญชี

7,371.17

(15,008.77) (154,630.64) (11,265.55)
(26.56)
23,324.86

- (180,904.96)

(438.55)

-

-

(438.55)

(36.32)

-

-

(62.88)

6,554.14

20,752.34

216,348.44

274,350.95

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

สำ�หรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

7,371.17

23,324.86

215,319.12

6,554.14

20,752.34

273,321.63

-

-

1,029.32

-

-

1,029.32

รายการ

7,371.17

23,324.86

216,348.44

6,554.14

20,752.34

274,350.95

- เพิ่มขึ้น

8.62

91.61

251.57

431.04

19,817.16

20,600.00

-

-

-

-

995.92

995.92

879.97

6,947.55

303.78

การปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการปรับ

- ต้นทุนการกู้ยืม
- โอนเปลี่ยนประเภท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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- ขายและจ�ำหน่าย - สุทธิ

(1,720.92)
(0.13)

- ค่าเสื่อมราคาส ำหรับปี

-

- ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(292.79)

(9,499.34)

(3,088.96)

(394.02)

(800.34)

(66.15)

(47.25)

(1,708.83) (14,573.18)

(1,459.33)

-

(17,741.34)

(0.03)

-

(495.58)

(6.16)

(489.39)

5,658.74

22,288.66

208,418.84

5,782.35

31,672.06

273,820.65

5,658.74

38,795.75

378,010.70

18,386.39

31,672.06

472,523.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

มูลค่าตามบัญชี

5,658.74

(16,474.37) (169,066.15) (12,604.01)
(32.72)
22,288.66

(525.71)
208,418.84

(0.03)
5,782.35

- (198,144.53)
31,672.06

(558.46)
273,820.65

ต้นทุนการกู้ยืมที่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้น
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ร้อยละ 0.85 - 5.25 ต่อปี (2561 : ร้อยละ 1.10 - 5.67 ต่อปี)

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
อื่น ๆ ได้แก่ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2561

2562

2561

ราคาทุน

10,806.99

10,664.03

9,537.43

9,516.59

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(5,429.42)

(4,849.07)

(4,893.69)

(4,406.14)

5,377.57

5,814.96

4,643.74

5,110.45

มูลค่าตามบัญชี

19. ค่าความนิยม
การเปลี่ยนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดังนี้
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม

2561

48,924.92

46,688.26

4,971.38

5,006.78

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

53,896.30

51,695.04

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)

61,151.61

2,521.18

205.36

-

- การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)

- โอนเปลี่ยนประเภท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(3,320.13)
111,933.14

(319.92)
53,896.30

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

20. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สิทธิการใช้

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

32,687.28

9,228.14

61,911.51

(10,860.71)

(13,645.30)

(4,438.74)

(28,944.75)

(837.23)

(21.85)

(859.08)

9,135.38

18,204.75

4,767.55

32,107.68

9,135.38

18,204.75

4,767.55

32,107.68

10.54

3.37

-

13.91

- เพิ่มขึ้น

1,235.35

103.43

1,185.34

2,524.12

- โอนเปลี่ยนประเภท

2,116.54

1,261.50

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
- ซื้อธุรกิจ
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19,996.09

(19.97)

3,358.07

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

(0.13)

(85.82)

(2.49)

(88.44)

- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

(2,148.00)

(1,069.06)

(522.14)

(3,739.20)

- โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(15.94)

85.82
(26.76)

(18.86)

85.82
(61.56)

10,333.74

18,477.23

5,389.43

34,200.40

23,154.90

33,816.97

10,348.07

67,319.94

(12,821.16)

(14,595.60)

(4,936.79)

(32,353.55)

(744.14)

(21.85)

(765.99)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

10,333.74

18,477.23

5,389.43

34,200.40

20. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สิทธิการใช้

รวม

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท

10,333.74

18,477.23

5,389.43

34,200.40

138.92

45,360.16

1,124.87

46,623.95

1,343.85

573.07

1,256.58

3,173.50

559.13

2,162.14

(548.94)

-

(95.72)

(97.98)

2,172.33

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

(2.26)

- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

(2,331.18)

(2,748.34)

(534.28)

(5,613.80)

(172.34)

(74.14)

(244.25)

(490.73)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

9,869.86

63,750.12

6,347.69

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

79,967.67
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ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

24,860.92

82,886.51

11,675.47

119,422.90

(14,991.06)

(18,444.89)

(5,305.93)

(38,741.88)

(691.50)

(21.85)

(713.35)

9,869.86

63,750.12

6,347.69

79,967.67

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

20. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สิทธิการใช้

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
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มูลค่าตามบัญชี

19,963.08

67.50

26,722.11

(3,982.62)

(8,326.24)

(9.63)

(12,318.49)

2,708.91

11,636.84

57.87

14,403.62

2,708.91

11,636.84

57.87

14,403.62

226.78

-

-

226.78

1,061.40

166.10

-

1,227.50

(3.92)

-

-

(395.65)

-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ขายการดำ�เนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

6,691.53

- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(1,060.29)

(526.23)

(3.92)

(55.82)

(451.47)

(2.05)

(1,588.57)

2,537.23

11,276.71

-

13,813.94

7,178.44

20,129.18

-

27,307.62

(4,641.21)

(8,852.47)

-

(13,493.68)

2,537.23

11,276.71

-

13,813.94

2,537.23

11,276.71

-

13,813.94

- เพิ่มขึ้น

246.82

3.00

-

249.82

- โอนเปลี่ยนประเภท

773.72

18.82

-

792.54

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

(27.29)

-

-

(27.29)

- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

(925.66)

-

(1,453.79)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(528.13)

2,604.82

10,770.40

-

13,375.22

8,131.08

20,151.00

-

28,282.08

(5,526.26)

(9,380.60)

-

(14,906.86)

2,604.82

10,770.40

-

13,375.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี

21. สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า
สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
ในการสำ�รวจ
และประเมินค่า
แหล่งปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

รวม

ราคาทุน
การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)

166,614.27
(7,857.80)

847.84
-

167,462.11
(7,857.80)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

(58,539.28)

(163.11)

(58,702.39)

มูลค่าตามบัญชี

100,217.19

684.73

100,901.92

108,074.99

684.73

108,759.72

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภทและการปรับรายการ
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ
- ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(7,857.80)

-

(7,857.80)

100,217.19

684.73

100,901.92

1,968.02

6.38

1,974.40

(1,675.87)

-

(1,675.87)

(2.36)

-

(2.36)

(824.03)

(13.73)

(837.76)

99,682.95

677.38

100,360.33

160,814.99

839.34

161,654.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
มูลค่าตามบัญชี

(7,802.24)

-

(7,802.24)

(53,329.80)

(161.96)

(53,491.76)

99,682.95

677.38

100,360.33
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

21. สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า (ต่อ)
สินทรัพย์ที่เกิดจากการส�ำรวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
ในการสำ�รวจ
และประเมินค่า
แหล่งปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

677.38

(7,802.24)

มูลค่าตามบัญชีต้นปีหลังการจัดประเภทและการปรับรายการ

99,682.95

677.38

100,360.33

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)

15,607.92

27.38

15,635.30

3,700.24

27.46

3,727.70

- เพิ่มขึ้น

-

108,162.57

- การจัดประเภทและการปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)

- โอนเปลี่ยนประเภท
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107,485.19

(7,802.24)

(30,914.47)

-

(30,914.47)

- ขายและจำ�หน่าย - สุทธิ

(2,043.21)

-

(2,043.21)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(6,442.37)

(54.94)

(6,497.31)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

79,591.06

677.28

80,268.34

ราคาทุน

131,643.14

827.78

132,470.92

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

(52,052.08)

(150.50)

(52,202.58)

79,591.06

677.28

80,268.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี

22. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทเสียภาษีเงินได้ตามรายละเอียดดังนี้

อัตราร้อยละ
ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532

50

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

20

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในต่างประเทศ

1 - 80

ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย

40

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในต่างประเทศ*

38

* อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมสำ�หรับแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก (Marginal Field) ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดอัตราภาษี
เงินได้ปิโตรเลียมเหลืออัตราร้อยละ 25

22.1 ภาษีเงินได้ ในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

48,568.51

67,814.56

10,203.25

ภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจุบัน

(1,176.02)

1,495.93

47,392.49

69,310.49

10,172.64

(13,574.05)

(15,204.04)

(1,733.53)

(829.56)

(459.90)

(14,403.61)

(15,663.94)

(1,733.53)

32,988.88

53,646.55

8,439.11

(30.61)

12,806.19
(215.60)
12,590.59

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว

(2.11)

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก
		การแปลงค่าฐานภาษี
			รวม

-

(2.11)
12,588.48

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

0 - 20
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

22.2 การกระทบยอดภาษีเงินได้ กับผลคูณของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตราภาษีที่ใช้ มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงานต่อเนือ
่ ง
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การปรับรายการ (หมายเหตุฯ 4)
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2562

2561

155,080.48

219,056.80

70,096.42

107,100.60

-

-

-

88,970.10

155,080.48

219,056.80

70,096.42

196,070.70

-

2562

(36.70)

2561

-

(36.70)

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้หลังการปรับรายการ

155,080.48

219,020.10

70,096.42

196,034.00

ภาษีคำ�นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20

31,016.10

43,804.02

14,019.28

39,206.80

(4,382.39)

(8,616.73)

(5,935.34)

(8,563.77)

1,902.70

15,681.81

ผลกระทบ :
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม

(418.89)

(471.64)

902.54

(128.74)

342.59

471.55

(81.76)

(92.88)

(กำ�ไร)ขาดทุนจากกิจการ
		 ที่ไม่ต้องเสียภาษี

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การปรับปรุงจากงวดก่อน

(30.61)

-

(1,176.02)

1,495.93

(215.60)

ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

(1,082.88)

(1,731.67)

-

-

ค่าภาคหลวงที่ใช้เป็นเครดิตภาษี

(15,693.36)

(14,561.41)

-

-

(375.26)

-

-

-

-

-

-

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างประเทศ

		ที่ใช้เป็นเครดิตภาษี

-

ผลต่างของอัตราภาษี

21,824.85

11,904.42

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลของ
		 สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน

(829.56)

(459.90)

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง
		 หน่วยธุรกิจน้ำ�มัน (หมายเหตุฯ 13)
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รวม
หัก ภาษีเงินได้ของการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ภาษีเงินได้

-

6,032.97

-

925.79

1,072.75

124.95

32,988.88

53,646.55

8,439.11

-

-

-

32,988.88

53,646.55

8,439.11

(9.24)
30,796.86
(18,208.38)
12,588.48

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ยอดสุทธิ
การจัดประเภท หลังการจัด
ยอดสุทธิ และการปรับ ประเภท
ณ วันที่
รายการ และการปรับ
1 ม.ค. 62 (หมายเหตุฯ 4) รายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน

(58,068.11)

2,340.67

(55,727.44)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
กำ�ไร
(ขาดทุน)

กำ�ไร
ผลต่างจาก
(ขาดทุน)
ซื้อธุรกิจ การแปลงค่า
เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุฯ 43) งบการเงิน

อื่น ๆ

-

(21,632.13)

3,912.54

(22.37)

(64,880.28)

11,154.78

(76,035.06)

(203.44)

-

(9,035.08)

3.14

(0.25)

(2,082.00)

6,846.09

(8,928.09)

70.36

14.56

-

-

(333.37)

0.01

(4,082.88)

-

(4,082.88)

747.20

(39.21)

-

(39.21)

(128.50)

-

(128.50)

7,153.63

-

7,153.63

70.36

-

(333.37)

8,589.12

สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
ยอดสุทธิ รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี

-

-

-

84.92

84.92

-

0.01

-

(354.78)

42.96

(397.74)

-

-

2.23

-

(3,333.45)

464.27

(3,797.72)

210.81

-

-

(0.01)

-

211.31

(39.72)

(257.65)

-

-

-

(385.97)

(21.43)

-

0.18

171.59
(385.97)

-

5,854.70

-

5,854.70

1,569.56

408.80

80.37

(186.67)

3.66

7,730.42

7,730.42

-

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน

26,911.88

-

26,911.88

2,313.46

-

3,448.68

(1,992.88)

-

30,681.14

30,681.14

-

ขาดทุนสะสมยกไป

10,394.14

-

10,394.14

975.46

82.05

15.34

(592.79)

-

10,874.20

10,874.20

-

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่า
ฐานภาษี

2,482.96

-

2,482.96

830.04

-

-

(225.39)

-

3,087.61

3,123.51

(35.90)

อื่น ๆ

5,415.04

-

5,415.04

(385.52)

64.28

4,348.21

(276.32)

178.46

9,344.15

10,767.03

(1,422.88)

ยอดรวมก่อนหักกลบรายการของภาษี

(4,369.36)

533.70

(22,774.61)

643.86

159.68

(9,062.45)

2,340.67

(2,028.69)

14,403.61

การหักกลบรายการของภาษี

-

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(9,062.45)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

81,980.63

(91,043.08)

(34,369.53)

34,369.53

47,611.10

(56,673.55)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
การจัดประเภท
ยอดสุทธิ และการปรับ
ณ วันที่
รายการ
1 ม.ค. 61 (หมายเหตุฯ 4)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(57,969.58)
18.17

-

-

-

14.61

-

-

-

-

410.46

-

-

(945.90)

-

-

0.30

177.41

(217.73)

-

1.54

-

(140.50)

12.00

-

-

-

55.75

(3,137.13)

-

(3,137.13)
-

ซื้อธุรกิจ

7,136.72

(743.83)

(140.50)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

18.17

-

เงินกู้ยืม

กำ�ไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร
(ขาดทุน)

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

4,448.29

55.75

177.41

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน

(55,612.24)

(743.83)

สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน

2,357.34

ยอดสุทธิ
หลังการจัด
ประเภท
และการปรับ
รายการ

6,001.54

-

6,001.54

31.50

(183.16)

(3,870.02)

18.67

-

(55,727.44)

8,920.09

(64,647.53)

(1.26)

-

7,153.63

7,299.68

(146.05)

-

70.36

70.36

-

(333.37)

14.79

(348.16)

(0.15)

(4,082.88)

481.37

(4,564.25)

(0.43)

(39.21)

216.19

(255.40)

(128.50)

-

(128.50)

(16.37)

19,992.74

-

19,992.74

3,093.89

-

4,003.69

7,029.89

-

7,029.89

1,877.27

100.57

157.81

ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรปิโตรเลียม
ในประเทศออสเตรเลีย

2,265.76

-

2,265.76

(29.39)

-

-

(1.89)

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่า
ฐานภาษี

2,041.88

-

2,041.88

459.91

-

-

(18.83)

อื่น ๆ

3,713.40

-

3,713.40

(217.23)

(16.62)

2,098.89

(180.76)

311.25

2,410.58

149.44

การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(20,694.50)

2,357.34

(18,337.16)

15,663.94

อื่น ๆ

(693.47)

ขาดทุนสะสมยกไป

ยอดรวมก่อนหักกลบรายการของภาษี

สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
ยอดสุทธิ รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี

(178.44)
1,240.16

-

-

2.52

5,854.70

5,854.70

-

-

26,911.88

26,911.88

-

(11.56)

10,394.14

10,394.14

-

(2,234.48)

-

-

-

-

2,482.96

2,511.42

(28.46)

17.36

5,415.04

6,328.98

(913.94)

(2,226.74)

(2,028.69)
(2,028.69)

69,003.60

(71,032.29)

(40,504.67)

40,504.67

28,498.93

(30,527.62)

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
ยอดสุทธิ
ณ วันที่
1 ม.ค. 62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(587.69)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

135.74

เงินลงทุน

54.89

เงินลงทุนเผื่อขาย

(323.40)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(2,008.02)

สินค้าคงเหลือ

70.68

เงินกู้ยืม

(90.53)

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน

1,381.33

อื่น ๆ

1,156.80

ยอดรวมก่อนหักกลบรายการของภาษี

(210.20)

การหักกลบรายการของภาษี

กำ�ไร
(ขาดทุน)

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดสุทธิ

157.97

-

(429.72)

-

-

54.89

2.20

-

1,679.13

(13.66)

(245.03)

(33.21)
-

137.94

(356.61)

-

137.94

54.89

-

(356.61)

-

(335.56)

996.76

(1.64)

57.02

1,462.53

1,733.53

(266.61)

1,256.72

3,129.66

995.12

-

1,256.72
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

(335.56)

57.02

1,462.53

-

-

420.52

(233.40)

(161.68)

(429.72)

(328.89)

314.60

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี

(1,872.94)
1,256.72

(749.41)
-

(1,872.94)
1,872.94
-
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
ยอดสุทธิ
ณ วันที่
1 ม.ค. 61
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ

ยอดรวมก่อนหักกลบรายการของภาษี
การหักกลบรายการของภาษี

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(533.59)
132.59

54.89

(744.81)

(1,914.08)
61.71

(124.52)

1,775.60
818.47

(473.74)

กำ�ไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร
(ขาดทุน)
(54.10)
3.15

-

ยอดสุทธิ
-

-

421.41

8.97

-

(93.94)
33.99

(234.29)
338.33
2.11

สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี

(587.69)
135.74

54.89

(323.40)

-

135.74

54.89

-

(587.69)
-

(323.40)

-

(2,008.02)

460.00

(2,468.02)

-

(90.53)

-

(90.53)

(159.98)
-

261.43

70.68

1,381.33
1,156.80

(210.20)
-

(210.20)

70.68

1,381.33
1,156.80

-

3,259.44

(3,469.64)

-

(210.20)

(3,259.44)

3,259.44

23. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2562
ลูกหนี้อื่นระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561

1,433.93

1,375.95

45.24

8.39

12,868.11

16,283.11

1,062.72

1,176.88

-

-

82.59

61.83

เงินกองทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

7,154.48

5,247.82

-

-

อื่น ๆ*

7,049.70

10,285.67

198.11

4,509.39

28,506.22

33,192.55

1,388.66

5,756.49

เงินจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ

รวม

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าซื้อก๊าซล่วงหน้าส�ำหรับปริมาณก๊าซที่ยังไม่สามารถรับมอบได้ตามปริมาณขั้นต�่ำที่ระบุในสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

ซือ
้ ขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซึง่ บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะรับก๊าซทีไ่ ด้ช�ำระเงินล่วงหน้าไปแล้วในปีสญ
ั ญาต่อ ๆ ไป (Make-up Right)
โดยไม่มีก�ำหนดเวลา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซจากแหล่งสิริกิติ์
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นยอดคงเหลือส�ำหรับปริมาณก๊าซที่ยังไม่สามารถรับมอบได้ของปี 2560 - 2561

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษท
ั ฯ มีเงินฝากธนาคารที่มข
ี อ
้ จ�ำกัดในการใช้ จ�ำนวน 4,372.75 ล้านบาท เนือ
่ งจากน�ำไปวางเป็นหลักประกัน
การงดการบังคับคดีต่อศาล ทั้งนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ บันทึกเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

3,762.68

4,945.93

2,975.26

4,364.83

2,348.14

2,890.32

-

-

อื่น ๆ

4,437.36

2,965.72

395.08

138.79

รวม

10,548.18

10,801.97

3,370.34

4,503.62

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทน

การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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25. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
เงินกู้ยืม - สกุลบาท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
หุ้นกู้ - สกุลบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

20,796.77

12,344.94

1,000.00

-

3,525.16

2,439.19

-

-

26,118.00

47,504.98

26,118.00

26,000.00

1,342.43

819.49

484.80

511.16

51,782.36

63,108.60

27,602.80

26,511.16

เงินกู้ยืมระยะยาว
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หน่วย: ล้านบาท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

118,469.88

118,096.85

-

1,000.00

44,347.33

21,304.70

23,872.73

6,830.15

หุ้นกู้ - สกุลบาท

204,024.66

147,477.25

57,583.70

83,715.20

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

188,176.39

163,462.61

8,806.94

27,969.16

7,727.51

4,622.90

3,471.94

4,124.45

562,745.77

454,964.31

93,735.31

123,638.96

เงินกู้ยืม - สกุลบาท
เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

2562

2561

25. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
สกุลเงินดั้งเดิม ของเงินกู้ - สกุลต่างประเทศ และหุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หน่วย: ล้าน

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ดอลลาร์สหรัฐ

109.17

47.74

-

-

ยูโร

1.20

10.92

-

-

เยน

408.57

408.57

-

-

กีบ

12,855.64

12,855.64

-

-

ดอง

28,879.60

228,506.04

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
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งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

1,026.18

219.80

575.05

-

ยูโร

149.14

141.01

-

-

เยน

29,341.05

29,749.62

23,000.00

23,000.00

กีบ

25,711.28

38,566.93

-

-

ดอง

216,857.20

-

-

-

6,239.28

5,020.33

290.36

857.56

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หน่วย: ล้าน

25. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�ำแนกตาม
ประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

173,324.03

143,045.16

-

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่

441,204.10

375,027.75

121,338.11

150,150.12

รวม

614,528.13

518,072.91

121,338.11

150,150.12

2562

2561

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1.50 - 7.83

1.22 - 7.83

7.83

7.83

- ดอลลาร์สหรัฐ

1.89 - 5.00

1.00 - 6.00

5.00 - 6.38

-

- ยูโร

1.65 - 2.50

2.50

-

-

- เยน

1.50 - 4.45

1.50 - 4.45

4.95

4.45

- กีบ

4.75

4.75

-

-

- ดอง

6.40

6.40

-

-

1.97 - 6.80

2.21 - 6.80

3.50 - 6.80

3.50 - 6.80

3.50 - 6.35

3.63 - 6.51

4.50 - 5.88

4.50 - 5.88

1.10 - 10.73

1.15 - 12.00

1.15 - 8.28

1.15 - 8.28
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืม - สกุลบาท
เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ

หุ้นกู้ - สกุลบาท
หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ
- ดอลลาร์สหรัฐ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

25.1 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม - สกุลบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทที่ค�้ำประกันโดยกระทรวงการคลังของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

บาท

1,000

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

บาท

10,000

บาท

169

บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 24 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 29 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

3,500

THBFIX 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 22 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

บาท

1,000

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 17 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

บาท

500

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 13 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563

บาท

4,000

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2566

บาท

9,960

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 33 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551

บาท

3,700

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558

บาท

3,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

บาท

5,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

บาท

4,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

บาท

10,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.1 เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืม - สกุลบาท (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

บาท

15,000

บาท

450

บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

THBFIX 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 14 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2566

2,500

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565

บาท

3,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

บาท

3,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566

บาท

3,000

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558

บาท

7,000

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 15 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2556

บาท

3,000

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 14 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557

บาท

6,000

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

บาท

5,000

THBFIX 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้น 2 งวด ในเดือนธันวาคม 2563 และเดือนธันวาคม 2566

บาท

8,654

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 17 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

บาท

575

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 13 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562

บาท

700

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 16 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

บาท

1,000

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 16 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559

บาท

900

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 14 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2559

บาท

900

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 14 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559

บาท

900

อัตราสูงสุดของเงินฝากประจำ� 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560

บาท

500

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 13 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

บาท

14,357

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 24 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

25.1 เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืม - สกุลบาท (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลบาทจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

บาท

6,004

บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 20 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

500

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

บาท

500

THBFIX 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นเต็มจำ�นวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2563

บาท

5,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 17 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563

บาท

10,000

MLR หักอัตราส่วนลด

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 16 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564

บาท

10,000

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564

บาท

9,500

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 9 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563

บาท

3,000

BIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 15 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563

บาท

24,000

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 17 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2563

บาท

5,400

THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 20 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

บาท

1,500

MLR หักอัตราส่วนลด

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 24 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

บาท

300

MLR หักอัตราส่วนลด

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558

บาท

800

FDR บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จำ�นวน 36 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

บาท

141

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 8 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

บาท

8,500

THBFIX 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 38 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561

บาท

1,800

FDR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 16 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558

บาท

504

THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ชำ�ระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

บาท

56

MLR หักอัตราส่วนลด

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 8 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562

บาท

44

MLR หักอัตราส่วนลด

ชำ�ระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำ�นวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

146

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.1 เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลต่างประเทศจากบริษัทย่อย ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

245

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นเต็มจำ�นวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2578

ดอลลาร์สหรัฐ

330

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นเต็มจำ�นวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม 2585

23,000

คงที่

ชำ�ระคืนเงินต้นเต็มจำ�นวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2579

เยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลต่างประเทศจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

86

USD-LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ดอลลาร์สหรัฐ

82

LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 18 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558

ดอลลาร์สหรัฐ

460

LIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 33 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555

ดอลลาร์สหรัฐ

200

LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 9 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563

ดอลลาร์สหรัฐ

480

LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม 2567

ดอลลาร์สหรัฐ

120

LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม 2567

ดอลลาร์สหรัฐ

100

LIBOR 6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 10 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

25.1 เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวสกุลต่างประเทศจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

ยูโร

180

เยน

7,900

เยน

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี)

ระยะเวลาชำ�ระคืน

EURIBOR 3 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 12 เดือน จ�ำนวน 6 งวด เริ่มตั้งแต่ปี 2564

JPY-LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 37 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

23,000*

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นเต็มจ�ำนวน ณ วันสิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2579

กีบ

81,500

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน จ�ำนวน 20 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

ดอง

310,791

คงที่

ช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�ำนวน 18 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562

* ค�้ำประกันโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การค�้ำประกันดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็น 28,750.00 ล้านเยน

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 39.2 ถึง 39.4
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.2 หุ้นกู้
หุ้นกู้ - สกุลบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลบาทประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

บาท

22,000

1,000

6 ปี 11 เดือน 19 วัน

4.75

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2563

บาท

4,118

1,000

15

5.95

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2563

บาท

1,030

1,000

15

6.53

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2564

บาท

10,000

1,000

6 ปี 11 เดือน

4.00

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2564

บาท

4,200

1,000

6 ปี 27 วัน

3.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2564

บาท

4,000

1,000

12

4.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกุมภาพันธ์ 2565

บาท

10,000

1,000

10

6.58

ช�ำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบก�ำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน 2566

25.2 หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ - สกุลบาท (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลบาทประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน
บาท

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)
14,967

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ
1,000

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

15

ระยะเวลาชำ�ระคืน

ปีที่ 1 - 5 : 5.00

ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567

ปีที่ 6 - 8 : 6.20

(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8)

ปีที่ 9 - 15 : 6.80
บาท

9,387

1,000

15

ปีที่ 1 - 5 : 4.25
ปีที่ 6 - 10 : 5.50

ชำ�ระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบกำ�หนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2567
(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10)

ปีที่ 11 - 15 : 5.75
บาท

4,000

1,000

100

5.90

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2653
(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น
ที่ระบุในข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.2 หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ - สกุลบาท (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลบาทประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

บาท

3,500

1,000

4

2.21

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2564

บาท

1,500

1,000

7

2.82

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2567

บาท

5,555

1,000

10

5.00

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564

บาท

4,000

1,000

10

3.95

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2568

บาท

3,000

1,000

10

2.81

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2569

บาท

2,000

1,000

3

1.97

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2565

บาท

5,000

1,000

5

2.24

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2567

บาท

6,000

1,000

7

2.52

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2569

บาท

8,000

1,000

10

2.86

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2572

บาท

7,500

1,000

12

3.15

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2574

บาท

6,500

1,000

15

3.25

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2577

บาท

6,890

1,000

7

4.96

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2564

บาท

11,400

1,000

15

4.82

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2572

บาท

15,000

1,000

3

2.26

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2565

บาท

10,000

1,000

7

4.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564

บาท

1,500

1,000

5

2.20

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2567

บาท

7,000

1,000

7

2.43

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2569

บาท

1,500

1,000

10

2.75

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2572

25.2 หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ - สกุลบาท (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลบาทประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

บาท

10,000

1,000

4

3.05

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2564

บาท

10,000

1,000

5

2.90

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567

บาท

3,000

1,000

12

4.80

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565

บาท

7,500

1,000

15

5.05

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570

บาท

3,000

1,000

7

4.61

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2564

บาท

7,000

1,000

10

4.84

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.2 หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลต่างประเทศประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

53

1,000

30

5.875

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578

ดอลลาร์สหรัฐ

241

1,000

30

4.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคม 2585

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลต่างประเทศประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

700

1,000

10

5.692

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2564

ดอลลาร์สหรัฐ

490

1,000

30

6.35

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมิถุนายน 2585

ดอลลาร์สหรัฐ

504

1,000

10

4.25

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2565

ดอลลาร์สหรัฐ

496

1,000

4

4.25

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนกันยายน 2565

25.2 หุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้สกุลต่างประเทศประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้ของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน

วงเงิน
(หน่วย: ล้าน)

ดอลลาร์สหรัฐ
สต่
หรัาฐงประเทศ
หุ้นดอลลาร์
กู้ - สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

ระยะเวลา
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี

ระยะเวลาชำ�ระคืน

650

1,000

40

3.903

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนธันวาคม 2602

245*

1,000

15

5.875

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578

330**

1,000

23

4.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคม 2585

1,000
3.625
้ยทุก
6 เดื
อน
ณ ดอลลาร์
วันที่ 31สธัหรั
นฐวาคม 2562 หุ216
้นกู้สกุลต่างประเทศประเภทไม่
มีหลั10
กประกัน ไม่ด้อยสิ
ทธิ ของบริษช�ำระดอกเบี
ัทฯ มีรายละเอี
ยดดั
งนี
้ และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586

*

ดอลลาร์สหรัฐ

172

1,000

30

4.875

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566

ดอลลาร์สหรัฐ

284

1,000

10

3.625

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566

ดอลลาร์สหรัฐ

328

1,000

30

4.875

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586

ดอลลาร์สหรัฐ

400

1,000

10

4.625

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2571

ดอลลาร์สหรัฐ

600

1,000

30

5.375

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2591

ดอลลาร์สหรัฐ

565

1,000

30

3.50

ช�ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบก�ำหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคม 2592

ค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การค้ำ�ประกันดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจำ�นวนประมาณ 306.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

** ค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ ซึ่งมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การค้ำ�ประกันดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจำ�นวนประมาณ 412.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยสำ �หรับหุ้นกู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 39.2 ถึง 39.4
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

154

- ภายใน 1 ปี

1,728.97

928.78

560.31

588.63

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4,982.44

2,679.59

2,017.26

2,138.29

- เกิน 5 ปี

4,060.17

2,270.20

1,688.31

2,270.20

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
มูลค่าปัจจุบน
ั ของหนีส
้ น
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

(1,701.64)

(436.18)

(309.14)

(361.51)

9,069.94

5,442.39

3,956.74

4,635.61

- หนี้สินหมุนเวียน

1,342.43

819.49

484.80

511.16

- หนี้สินไม่หมุนเวียน

7,727.51

4,622.90

3,471.94

4,124.45

9,069.94

5,442.39

3,956.74

4,635.61

มูลค่าปัจจุบน
ั ของหนีส
้ น
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

25.4 ก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

20,796.77

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน
1,342.43

รวม

26,118.00

-

71,903.85

30,705.03 137,686.69

66,340.34

4,079.36 310,715.27

46,566.03

13,642.30

66,337.97 121,836.05

3,648.15 252,030.50

47,872.49 230,142.66 188,176.39

9,069.94 614,528.13

139,266.65

3,525.16

หุ้นกู้
สกุล
ต่างประเทศ

หุ้นกู้
สกุลบาท

51,782.36

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
เงินกู้ยืม
สกุลบาท

เงินกู้ยืม
สกุล
ต่างประเทศ

หุ้นกู้
สกุลบาท

หุ้นกู้
สกุล
ต่างประเทศ

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน
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รวม

ภายใน 1 ปี

12,344.94

2,439.19

47,504.98

-

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

68,877.54

10,895.33

91,720.17

71,376.58

2,435.33 245,304.95

เกิน 5 ปี

49,219.31

10,409.37

55,757.08

92,086.03

2,187.57 209,659.36

23,743.89 194,982.23 163,462.61

5,442.39 518,072.91

รวม

130,441.79

819.49

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืม
สกุล
ต่างประเทศ

63,108.60

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม
สกุลบาท

25.4 ก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
เงินกู้ยืม
สกุล
ต่างประเทศ

เงินกู้ยืม
สกุลบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภายใน 1 ปี

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน

รวม

1,000.00

-

26,118.00

-

484.80

27,602.80

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

-

53,583.70

-

1,838.92

55,422.62

เกิน 5 ปี

-

23,872.73

4,000.00

8,806.94

1,633.02

38,312.69

1,000.00

23,872.73

83,701.70

8,806.94

3,956.74 121,338.11

รวม

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้
สกุล
ต่างประเทศ

หุ้นกู้
สกุลบาท

เงินกู้ยืม
สกุล
ต่างประเทศ

เงินกู้ยืม
สกุลบาท
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หุ้นกู้
สกุลบาท

หุ้นกู้
สกุล
ต่างประเทศ

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน

รวม

-

-

26,000.00

-

511.16

26,511.16

1,000.00

-

55,348.00

-

1,936.88

58,284.88

-

6,830.15

28,367.20

27,969.16

2,187.57

65,354.08

6,830.15 109,715.20

27,969.16

4,635.61 150,150.12

1,000.00

26. การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจัดหาเงิน
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หนี้สิน
(กำ�ไร)ขาดทุน
ตามสัญญาเช่า จากอัตรา
การเงินเพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น

จ่ายช�ำระคืน

25,561.80

134,671.61

(114,761.43)

-

เงินกู้ยืม - สกุลบาท

130,441.79

16,989.03

(16,932.09)

-

หุ้นกู้ - สกุลบาท

194,982.23

69,898.20

(50,698.40)

-

เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน*

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม

-

23,743.89

163,462.61
5,442.39

543,634.71

-

32,754.84
55,007.37
-

309,321.05

(701.55)

-

(16,363.83)
(17,523.40)

(1,358.24)

(218,338.94)

-

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

(27.60)
-

-

(965.66)
-

-

-

701.55

8,725.38

(845.39)

(1,494.28)

11,071.30

-

(7,685.59)

(5,196.84)

-

509.04

(7,082.10)

509.04

1,725.96

(249.48)

(1,843.72)
(99.96)

(9,600.46)

* เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.00 - 4.75 ต่อปี
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ซื้อธุรกิจ
(หมายเหตุ 43)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

16,301.86
4,631.07

41,431.16

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

อื่น ๆ
(38.19)

44,440.53

42.54

139,266.65

(223.47)

230,142.66

-

(994.04)
112.24
195.12

(905.80)

-

47,872.49

188,176.39
9,069.94

658,968.66
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

26. การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดจัดหาเงิน
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า
การเงินเพิ่มขึ้น

จ่ายช�ำระคืน

กำ�ไร
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

อื่น ๆ

เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,332.70

240.49

(85.63)

-

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ

6,830.15

24,031.00

(6,507.60)

-

(480.82)

27,969.16

-

-

127.25

เงินกู้ยืม - สกุลบาท
หุ้นกู้ - สกุลบาท

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวม

1,000.00
109,715.20

4,635.61

153,482.82

-

-

-

(26,013.50)

-

(613.35)

24,271.49

(17,523.40)
(50,743.48)

127.25

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

-

-

3,487.56

-

23,872.73

(1,902.48)

263.66

8,806.94

(2,635.38)

322.97

-

(252.08)

-

59.31

1,000.00

83,701.70
3,956.74

124,825.67

27. ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม

2561

2562

2561

23,921.03

23,313.07

6,906.65

8,877.98

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

1,983.76

1,817.43

527.17

643.16

ต้นทุนบริการในอดีต

4,218.86

95.51

1,068.50

-

679.92

600.11

222.18

236.74

ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของประมาณการหนีส
้ น
ิ
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,095.55

(946.68)

180.63

(25.07)

(1,167.00)

(799.89)

(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของประมาณการหนีส
้ น
ิ
ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)

(1,023.07)
1,609.69

ขายการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
อื่น ๆ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(969.83)

-

(266.46)

89.61

-

(10.04)

-

3.93

-

(80.09)
32,590.21

21.68

23,921.03

(13.70)
(236.52)
(1,801.12)
-

-

-

7,312.72

6,906.65

รายละเอียดผล(ก�ำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของประมาณการหนีส
้ น
ิ ตามโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
ขาดทุนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนข้อสมมติ
ทางการเงิน

(กำ�ไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนข้อสมมติ
ทางประชากรศาสตร์

รวม

639.73
1,584.90
(1,129.08)
1,095.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
335.61
(1,371.90)
89.61
(946.68)

2562
0.23
(369.02)
(798.21)
(1,167.00)

159

-

-

(43.08)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
493.17
(1,293.06)
(799.89)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

27. ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

160

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

2,529.26

809.99

331.10

141.63

383.74

168.28

76.96

115.44

4,093.41

1,494.87

1,429.33

606.78

56.76

14.84

2.14

2.35

(กำ�ไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,095.55

รวม

8,158.72

(946.68)

(1,167.00)

1,541.30

672.53

(799.89)
66.31

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบน
ั ของประมาณการหนีส
้ น
ิ
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

อ้ตราร้อยละต่อปี
2562

2561

อัตราคิดลด

1.18 - 7.15

1.73 - 8.15

อัตราเงินเฟ้อ

0.00 - 5.00

0.00 - 6.50

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.00 - 70.00

0.00 - 70.00

อัตรามรณะ

อ้างอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ อ้างอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ

27. ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้ในการก�ำหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562

2561

(3,916.23)

(3,086.77)

อัตราลดลง 1%

4,942.54

4,115.71

ระยะเวลาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ของประมาณการหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ 18.14 ปี (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 18.75 ปี)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ฉบับนี้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งมีผลต่อกลุ่มบริษัท ยกเว้นบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ต่อมาคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ออกประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)

ซึ่ง ได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2562 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศฉบับนีก
้ �ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิม
่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างและกรณีเกษียณอายุส�ำหรับ

ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งมีผลต่อ
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส่งผลให้
ประมาณการหนีส
้ น
ิ ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมเพิม
่ ขึน
้ 4,218.86 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1,068.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนแล้วในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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อัตราเพิ่มขึ้น 1%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตราคิดลด

28. ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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2561

74,722.52

74,865.44

- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 43)

10,367.26

8,007.39

- ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น

13,647.21

4,223.32

- ใช้ไประหว่างปี

(454.27)

(729.43)

- กลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น

(587.84)

(5,336.16)

- ขายและจำ�หน่าย

-

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(5,805.59)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(5,631.24)
(676.80)

91,889.29

74,722.52

- ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(1,289.37)

(1,090.30)

- ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี

90,599.92

73,632.22

29. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

4,457.77

3,603.00

4,148.10

3,490.10

5,752.11

7,744.52

-

-

หนี้สินระยะยาว Make-up

10,782.35

10,782.35

10,782.35

10,782.35

รายได้รอรับรู้

19,130.34

6,609.13

4,969.25

5,244.77

อื่น ๆ

6,522.52

4,232.06

375.72

340.25

รวม

46,645.09

32,971.06

20,275.42

19,857.47

เจ้าหนี้อื่นระยะยาว
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทน
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม

หนี้สินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส�ำหรับปริมาณที่บริษัทฯ ได้ช�ำระล่วงหน้าแล้วกับ

ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่รับก๊าซจริง ที่เกินกว่าภาระดอกเบี้ยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซส�ำหรับปริมาณก๊าซในส่วน

ทีไ่ ม่สามารถรับได้ (Take-or-Pay) ซึง่ ต้องจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ว
่ มรับภาระดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการจ่ายเงินล่วงหน้า
ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน

30. ทุนเรือนหุ้น
30.1 ทุนเรือนหุ้น - ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่จดทะเบียน
(หุ้น)

มูลค่าหุ้นสามัญ
ที่จดทะเบียน
(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1

28,562,996,250

28,562,996,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

28,562,996,250

28,562,996,250

มูลค่าหุ้นสามัญ
ที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้ว
(บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ
(บาท)

รวม
(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28,562,996,250

28,562,996,250

29,211,131,966

57,774,128,216

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

28,562,996,250

28,562,996,250

29,211,131,966

57,774,128,216

31. ทุนส�ำรอง
31.1 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถน�ำไปจัดสรรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว
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จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกและชำ�ระ
เต็มมูลค่าแล้ว
(หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30.2 ทุนเรือนหุ้น - ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

31.2 ทุนส�ำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย
การเปลี่ยนแปลงในทุนส�ำรองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1,222.68

1,199.99

1,222.68

1,199.99

20.98

22.69

20.98

22.69

1,243.66

1,222.68

1,243.66

1,222.68

กองทุนประกันวินาศภัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการรับประกันภัยเฉพาะในธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จัดสรรก�ำไรสุทธิที่ได้จากผลการด�ำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่ละปีสมทบเข้ากับเงินกองทุน

32. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

61,657,307,704

94,475,418,599

-

-

61,657,307,704

94,475,418,599

-

70,761,721,267

กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ปรับปรุงกำ�ไร

92,950,604,143 119,647,246,552
(1,491,678,204)

(1,124,184,883)

กำ�ไรที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้น
จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง

91,458,925,939 118,523,061,669

กำ�ไรที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้น
จากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

-

-

รวมกำ�ไร

91,458,925,939 118,523,061,669

61,657,307,704 165,237,139,866

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

28,562,996,250

28,562,996,250

28,562,996,250

28,562,996,250

3.20

4.15

2.16

3.31

-

-

-

2.48

3.20

4.15

2.16

5.79

กำ�ไรต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
(บาท / หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
(บาท / หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

33. รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

1,362,258.64

1,440,216.43

665,455.01

862,501.80

ผลิตภัณฑ์ก๊าซ

406,176.68

405,644.09

503,552.88

495,125.46

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

348,250.81

423,744.74

26,467.05

49,693.12

ผลิตภัณฑ์เหมือง

15,078.02

20,527.20

-

-

รายได้จากธุรกิจเสริม

17,272.74

15,914.60

416.55

300.76

รายได้จากค่าสาธารณูปโภค

60,121.36

21,413.26

-

0.75

รายได้จากการให้บริการ

9,159.22

7,732.32

3,814.26

1,696.63

อื่น ๆ

1,421.20

962.28

757.15

1,702.53

2,219,738.67

2,336,154.92

1,200,462.90

1,411,021.05

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน

รวม

2562

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายและการให้บริการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมรายได้จากการขาย
เฉพาะกิจการจ�ำนวน 90,606.14 ล้านบาท และ 79,998.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ

34. รายได้อื่น
รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
รายได้ค่าขนส่ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

4,921.71

3,667.94

6,916.45

5,074.53

383.03

347.32

29,676.71

34,534.25

7,836.97

9,435.82

3,342.14

3,013.86

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ของ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
และเงินลงทุน

กำ�ไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์

(2.32)

(2.20)

(2.32)

(252.46)

(2,154.60)

1,759.09

(417.40)

(2,369.19)

1,225.18

(2.20)
8,398.04
(575.85)

อืน
่ ๆ

7,510.42

8,010.01

3,768.02

3,781.79

รวม

19,979.95

16,935.10

46,685.27

54,224.42

เงินชดเชยดอกเบีย
้ เงินกูข
้ องเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ
้ ก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยทีบ
่ ริษท
ั ฯ ได้รบ
ั จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และกลุม
่ ลูกค้าผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพือ
่ ลดภาระดอกเบีย
้ เงินกูย
้ ม
ื ทีบ
่ ริษท
ั ฯ ได้กม
ู้ าเพือ
่ จ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าซื้อก๊าซ
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ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ�ำนวน 132,609.09 ล้านบาท และ 111,936.72 ล้านบาท ในงบการเงิน

35. ค่าใช้จ่ายจ�ำแนกตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายจ�ำแนกตามลักษณะที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
และงานระหว่างทำ�
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ซื้อสินค้า และวัตถุดิบใช้ไป
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9,260.72

(6,446.60)

5,447.31

(5,569.11)

1,736,549.42

1,829,951.29

1,106,202.44

1,302,747.62

1,789.98

1,501.89

161.22

162.27

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

60,823.22

51,285.46

9,865.35

8,387.47

ค่าจ้างบุคคลภายนอก

12,906.63

11,132.93

6,097.12

3,744.17

ค่าขนส่ง

19,289.32

17,511.16

6,940.73

5,058.57

133,204.18

123,592.97

19,350.14

18,652.95

ค่าซ่อมแซม

19,284.71

15,394.38

2,984.52

2,634.09

ค่าสาธารณูปโภค

13,488.16

12,451.88

11,812.36

11,109.06

ค่าเช่าและค่าประกันภัยทรัพย์สิน

10,359.62

9,240.47

2,341.93

2,301.46

ค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจปิโตรเลียม

3,950.74

1,481.06

-

-

(77.02)

2,320.28

0.92

(142.90)

16.83

514.20

22,706.87

39,418.25

35,441.61

7,093.08

7,188.08

2,060,105.03

2,104,875.61

1,178,811.32

1,356,477.12

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(หมายเหตุฯ 10.10)

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย

(โอนกลับ)หนีส
้ งสัยจะสูญ
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์และเงินลงทุน

อื่น ๆ
รวม

(22,646.38)

36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส�ำหรับปิโตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส�ำหรับปิโตรเลียม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
17,312.40

16,435.23

570.07

-

17,882.47

16,435.23

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
รวม

37. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

7,696.07

6,659.17

510.34

415.45

13,976.53

15,883.08

5,160.49

7,211.49

252.50

92.92

81.34

70.93

4,432.60

3,881.90

0.21

0.02

1,613.76

1,110.52

411.67

311.56

27,971.46

27,627.59

6,164.05

8,009.45

ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ยืม
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวม

38. ส่วนงานด�ำเนินงาน
ส่ ว นงานด�ำเนิ น งานที่ น�ำเสนอนี้ ส อดคล้ อ งกั บ รายงานภายในของกลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ จั ด ท�ำให้ กั บ ผู ้ มี อ�ำนาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด

ด้านการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ส่วนงานด�ำเนินงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทจ�ำแนกส่วนงานตามธุรกิจหลักได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าภาคหลวง

2561
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38. ส่วนงานด�ำเนินงาน (ต่อ)
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
1.		 ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม

			 ด�ำเนินธุ ร กิจส�ำรวจและผลิตปิ โ ตรเลียมทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเป็ น ผู ้ ด�ำเนิน การ และร่ ว มลงทุนกับ
		 บริ ษั ท ส�ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มชั้ น น�ำ ทั้ ง นี้ โครงการในประเทศส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณอ่ า วไทย โครงการ
		 ในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกา

2.		 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

			 ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ง จัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด�ำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน�ำ
		ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน
		ขนส่ง และอุตสาหกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.		 ธุรกิจถ่านหิน

			 ด�ำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท�ำการส�ำรวจ ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
1.		 ธุรกิจน�้ำมัน

			ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน�้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การจัดหา
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		 จัดส่ง และการปฏิบัติการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

2.		 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

			 ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้า ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้ง
		 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงราคา และการจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ

3.		 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

			ด�ำเนินธุรกิจกลั่นน�้ำมัน ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันปิโตรเลียมส�ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้กับตลาดในประเทศ
		และต่างประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นนวั ต กรรม ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม การผลิ ต และจ�ำหน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ไอน�้ ำ และน�้ ำ
เพื่อการอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้กลุ่ม ปตท.

การด�ำเนินงานอื่นของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ต้องรายงาน
แยกต่างหาก

กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทส่วนงานด�ำเนินงานโดยแยกกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม ออกจากส่วนงาน
ด�ำเนินงานอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่มบริษัท และยังมีการจัดประเภทและ

การปรับรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทส่วนงานด�ำเนินงานในปี 2561 ใหม่
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลปีปัจจุบัน

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใช้ราคาตลาดตามปกติ ยกเว้น ราคาระหว่างหน่วยธุรกิจภายในบริษัทฯ ใช้ราคาตลาดสุทธิจาก
ค่าบริหารคลังปิโตรเลียมและค่าด�ำเนินการ

38. ส่วนงานดำ�เนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สำ�รวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

ก๊าซ
ธรรมชาติ

ถ่านหิน

นํ้ามัน

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

ปิโตรเคมี
และ
การกลั่น

เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ปรับปรุง
บัญชี
ระหว่างกัน

อื่น ๆ
193.48

รวม

ขาย - นอกกิจการ

36,329.66

349,411.22

15,078.02

575,776.68

596,179.89

594,595.85

52,173.87

-

2,219,738.67

		- ระหว่างกัน

154,723.07

152,699.51

301.93

3,890.78

488,849.61

381,553.85

20,511.34

3,210.05 (1,205,740.14)

ขายสุทธิ

191,052.73

502,110.73

15,379.95

579,667.46

1,085,029.50

976,149.70

72,685.21

3,403.53 (1,205,740.14) 2,219,738.67

กำ�ไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*

166,295.97

83,075.64

5,044.87

37,503.29

2,844.37

67,334.75

20,098.88

(166.15)

(6,821.05)

375,210.57

136,853.63

71,406.65

3,731.46

17,893.81

(136.09)

45,282.58

18,489.28

(3,003.85)

(1,545.27)

288,972.20

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(62,810.84)

(18,923.61)

(2,437.48)

(4,109.28)

(118.00)

(35,222.68)

(9,229.25)

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน

74,042.79

52,483.04

1,293.98

13,784.53

(254.09)

10,059.90

9,260.03

119.97

682.44

3,402.91

905.65

1,171.23

71.92

-

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

(353.04)
(3,356.89)

(1,545.27)

(133,204.18)
155,768.02

ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม
อื่น ๆ

0.35

(2,611.40)

(5.50)

902.52

(13.44)

89.26

(29.93)

(134.45)

-

6,007.99

-

(1,456.46)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ดอกเบี้ยรับ

7,836.97

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์

(417.40)

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

15,312.83

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

183,051.95

กำ�ไรสำ�หรับปี

122,091.60

* กำ�ไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายในต้นทุนขาย
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38. ส่วนงานดำ�เนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สำ�รวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

ก๊าซ
ธรรมชาติ

ถ่านหิน

สินทรัพย์ของส่วนงาน

607,842.39

406,650.15

25,658.57

สินทรัพย์ระหว่างกัน

18,994.71

14,652.72

7,061.37
633,898.47

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

ปิโตรเคมี
และ
การกลั่น

เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

135,286.18

75,971.30

775,737.42

253,761.78

80,736.80

917.73

5,132.53

44,531.92

27,491.98

4,643.75

45,519.53

5,253.56

41.79

5,616.29

-

45,681.02

11,528.96

-

426,556.43

26,618.09

146,035.00

120,503.22

848,910.42

269,934.49

126,256.33

นํ้ามัน

ปรับปรุง
บัญชี
ระหว่างกัน

อื่น ๆ

รวม
-

(161,884.87)
-

รวมหนี้สินตามส่วนงาน

2,484,438.68
270,802.27

75,323.46

3,189.89

69,651.06

96,500.40

354,575.40

126,926.71

129,756.32

632.50

32,453.09

2,633.51

42,668.99

9,762.01

52,975.89

10,584.54

9,918.16

271,434.77

107,776.55

5,823.40

112,320.05

106,262.41

407,551.29

137,511.25

139,674.48

(161,628.69)

1,126,725.51
-

(161,628.69) 1,126,725.51

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน

56,673.55

หนี้สินรวม
รายจ่ายฝ่ายทุน

75,182.99
47,611.10

สินทรัพย์รวม

หนี้สินระหว่างกัน

-

(161,884.87) 2,436,827.58

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน

หนี้สินของส่วนงาน

2,361,644.59

1,183,399.06
48,255.29

24,867.09

2,035.38

10,381.86

154.65

73,159.04

6,390.26

586.09

(1,005.65)

164,824.01

38. ส่วนงานดำ�เนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สำ�รวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

ก๊าซ
ธรรมชาติ

ถ่านหิน

ปิโตรเลียมขั้นปลาย
นํ้ามัน

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

ปิโตรเคมี
และ
การกลั่น

เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ปรับปรุง
บัญชี
ระหว่างกัน

อื่น ๆ

รวม

ขาย - นอกกิจการ

24,848.91

346,496.13

20,527.20

594,808.16

661,512.22

673,931.56

13,895.55

135.19

-

2,336,154.92

		- ระหว่างกัน

146,960.25

143,052.68

-

6,255.59

577,608.87

458,148.48

16,128.28

2,732.71

(1,350,886.86)

ขายสุทธิ

171,809.16

489,548.81

20,527.20

601,063.75

1,239,121.09

1,132,080.04

30,023.83

2,867.90

(1,350,886.86) 2,336,154.92

กำ�ไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*

149,826.56

106,024.30

9,182.22

33,672.26

5,322.09

118,323.25

7,348.44

(398.60)

126,842.63

94,083.75

7,444.80

15,270.93

2,701.46

97,820.92

7,878.25

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(60,141.43)

(18,032.99)

(1,928.95)

(4,316.17)

(34,898.87)

(3,861.00)

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน

66,701.20

76,050.76

5,515.85

10,954.76

2,591.25

62,922.05

4,017.25

83.97

558.71

-

905.82

-

6,298.16

668.36

-

(2,638.19)

426,662.33

(2,225.16)

1,578.32

351,395.90

(303.35)

-

(2,528.51)

1,578.32

227,802.93

-

8,515.02

-

(3,090.39)

ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม

อื่น ๆ

(1,886.17)

(3.38)

(109.24)

(29.56)

(110.21)

(434.52)

(707.06)

124.17

(44.63)

(123,592.97)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :
ดอกเบี้ยรับ

9,435.82

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์

(2,369.19)

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

6,353.51

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

246,647.70

กำ�ไรสำ�หรับปี

165,373.55

* กำ�ไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายในต้นทุนขาย
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

38. ส่วนงานดำ�เนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

สำ�รวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

ก๊าซ
ธรรมชาติ

ถ่านหิน

สินทรัพย์ของส่วนงาน

585,364.40

414,805.70

27,195.61

สินทรัพย์ระหว่างกัน

24,184.24

21,277.41

922.20
610,470.84

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

ปิโตรเคมี
และ
การกลั่น

126,978.19

77,049.54

815,640.67

69,186.31

143,277.66

329.60

8,513.94

42,484.39

29,233.93

4,472.01

42,202.59

5,674.75

-

5,088.13

-

43,377.82

10,622.42

-

441,757.86

27,525.21

140,580.26

119,533.93

888,252.42

84,280.74

185,480.25

นํ้ามัน

เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ปรับปรุง
บัญชี
ระหว่างกัน

อื่น ๆ

รวม
-

(172,698.11)
-

รวมหนี้สินตามส่วนงาน

2,353,682.33
216,808.23

91,177.23

4,192.10

71,704.14

91,809.07

341,388.31

22,556.47

165,953.55

502.99

39,427.53

91.59

45,538.49

13,963.28

55,406.04

3,872.70

14,494.62

217,311.22

130,604.76

4,283.69

117,242.63

105,772.35

396,794.35

26,429.17

180,448.17

(173,297.24)

1,005,589.10
-

(173,297.24) 1,005,589.10

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน

30,527.62

หนี้สินรวม
รายจ่ายฝ่ายทุน

65,685.32
28,498.93

สินทรัพย์รวม

หนี้สินระหว่างกัน

-

(172,698.11) 2,325,183.40

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน

หนี้สินของส่วนงาน

2,259,498.08

1,036,116.72
36,778.18

21,656.80

1,876.49

8,170.56

82.55

54,294.83

8,093.19

468.05

(6,972.15)

124,448.50

38. ส่วนงานด�ำเนินงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากการขายและบริการแยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2562

2561

1,369,540.32

1,320,864.92

ทวีปเอเชีย

745,411.14

872,716.49

ทวีปยุโรป

53,150.17

117,831.47

ทวีปอเมริกา

31,870.54

11,005.66

อื่น ๆ

19,766.50

13,736.38

2,219,738.67

2,336,154.92

ประเทศไทย

รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
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หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

2561

1,308,326.09

1,135,697.98

ทวีปเอเชีย

226,250.42

130,414.37

ทวีปยุโรป

6,769.06

7,249.27

19,219.96

9,732.45

111,864.68

124,413.39

1,672,430.21

1,407,507.46

ประเทศไทย

ทวีปอเมริกา
อื่น ๆ
รวม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มีรายละเอียด ดังนี้

39. การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ย ราคาน�้ำมันในตลาดโลก กลุ่มบริษัทมีรายการซื้อขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง

การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงท�ำ
รายการตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง เช่น
การท�ำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

และอัตราดอกเบี้ย และสัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงจากราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ได้มีการป้องกันโดยการท�ำสัญญาซื้อขายราคาน�้ำมันล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน�้ำมันในตลาดโลกต้องรายงานต่อผู้บริหาร

เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของต้ น ทุ น ราคาตลาดของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ทุ ก ประเภทรวมถึ ง สั ญ ญาซื้ อ และขายเงิ น ตรา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายราคาน�้ำมันล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ โดยครอบคลุมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้
•

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

•

ความเสี่ยงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

•
•
•

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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•

ความเสี่ยงจากสกุลเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

39.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทได้มีการท�ำสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีราคาตามสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตรา 0.3224 - 0.3234 บาท = 1 JPY

338.75

-

อัตรา 0.2940 - 0.3234 บาท = 1 JPY

-

461.96

อัตรา 29.9625 - 34.0525 บาท = 1 USD

76,363.05

-

อัตรา 30.4210 - 34.1175 บาท = 1 USD

-

86,864.07

6.18

-

อัตรา 37.1600 - 37.6300 บาท = 1 EUR

-

31.67

อัตรา 41.4270 บาท = 1 GBP

-

265.13
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สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อัตรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 USD

10,352.00

-

อัตรา 30.7540 - 32.8300 บาท = 1 USD

-

20,697.05

อัตรา 0.2790 - 0.2806 บาท = 1 JPY

5,595.50

-

อัตรา 0.2894 - 0.2952 บาท = 1 JPY

-

17,506.89

1,820.34

-

อัตรา 1.1125 - 1.1363 EUR = 1 USD

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

อัตรา 34.1000 บาท = 1 EUR

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

39.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อัตรา 30.1085 - 30.3866 บาท = 1 USD

21,778.19

-

อัตรา 32.3760 - 33.0504 บาท = 1 USD

-

24,429.29

อัตรา 29.9950 - 31.1025 บาท = 1 USD

9,536.97

-

อัตรา 32.1780 - 32.8300 บาท = 1 USD

-

14,753.80

อัตรา 0.2790 - 0.2806 บาท = 1 JPY

5,595.50

-

อัตรา 0.2894 - 0.2952 บาท = 1 JPY

-

17,506.89

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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39.2 ความเสี่ยงจากสกุลเงิน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารท�ำสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวในรู ป แบบของสั ญ ญาสิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ เงิ น ตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
23,000.00 ล้านเยน

ต่อ 196.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

6,430.87

6,830.15

6,430.87

6,830.15

ทั้งนี้ สัญญาสิทธิดังกล่าวมีอายุครบก�ำหนดช�ำระเกิน 5 ปี ทั้งจ�ำนวน

39.3 ความเสี่ยงจากสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทได้มีการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

2561

2562

2561

26,400.00 ล้านบาท ต่อ 829.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

26,400.00

-

-

-

9,322.55 ล้านบาท ต่อ 280.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9,322.55

-

-

-

4,000.00 ล้านบาท ต่อ 120.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

27,100.00 ล้านบาท ต่อ 844.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

27,100.00

-

-

8,285.45 ล้านบาท ต่อ 250.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

8,285.45

-

-

6,811.50 ล้านบาท ต่อ 200.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

6,811.50

-

-

745.00 ล้านบาท ต่อ 23.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

745.00

-

-

200.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 6,880.00 ล้านบาท

5,995.34

6,456.95

5,995.34

6,456.95

70.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 2,331.00 ล้านบาท

2,098.37

2,259.94

2,098.37

2,259.94

70.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 2,184.00 ล้านบาท

2,098.37

2,259.94

2,098.37

2,259.94

49,914.63

57,918.78

14,192.08

14,976.83

รวม
ซึ่งสามารถวิเคราะห์อายุของสัญญาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

8,093.71

3,245.00

8,093.71

-

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

30,420.92

43,273.78

6,098.37

14,976.83

เกิน 5 ปี

11,400.00

11,400.00

-

-

รวม

49,914.63

57,918.78

14,192.08

14,976.83

ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

39.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุม
่ บริษท
ั ได้มก
ี ารท�ำสัญญาแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ ของเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวและหุน
้ กู้ โดยมีเงือ
่ นไขตามสัญญาแลกเปลีย
่ น
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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324.50

-

-

-

16,148.53

-

16,148.53

3,033.13

-

3,033.13

-

6,392.66

6,241.13

-

-

16,000.00

18,000.00

16,000.00

18,000.00

12,000.00

-

12,000.00

-

-

7,473.61

-

-

37,927.33

48,187.77

31,033.13

34,148.53

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ที่ต่ำ�กว่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในสกุลเงินบาท

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

501.54

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ในสกุลเงินบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ที่ต่ำ�กว่าในสกุลเงินบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในสกุลเงินเยน
รวม

39.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ซึ่งสามารถวิเคราะห์อายุของสัญญาได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

2561

2562

2561

301.54

16,575.15

-

16,148.53

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

27,233.13

8,030.95

27,033.13

6,000.00

เกิน 5 ปี

10,392.66

23,581.67

4,000.00

12,000.00

รวม

37,927.33

48,187.77

31,033.13

34,148.53

39.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
กลุ่มบริษัทได้ท�ำอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีปริมาณน�้ำมันตามสัญญา

ดังกล่าว ซึ่งจะครบก�ำหนดภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวม มีจ�ำนวน 40.86 ล้านบาร์เรล
(ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 : 20.01 ล้ า นบาร์ เ รล) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ มี จ�ำนวน 0.80 ล้ า นบาร์ เ รล
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 0.01 ล้านบาร์เรล)

39.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการที่ ลู ก ค้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดในสั ญ ญา หรื อ เงื่ อ นไข
ในการให้สินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยปรับ

นโยบายการให้ สิน เชื่อ แก่ ลู ก ค้ า ให้ ส อดคล้อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิจปั จ จุ บั น โดยน�ำเครื่อ งมือ ทางการเงิน ต่า ง ๆ มาช่ ว ย
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ อาทิ การให้ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกัน (Bank Guarantee, Letter
of Guarantee หรือ Standby Letter of Credit) การช�ำระเงินโดย Letter of Credit (L/C) และการจัดท�ำประกันภัยลูกหนี้

การค้า (Trade Credit Insurance) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อในรูปแบบอื่น เช่น การให้ลูกค้า

น�ำเงินสด (Cash) มาวางเป็ น หลั กประกั น และการให้ ลู ก ค้ า ช�ำระเงิน ค่ า สิน ค้ า ล่ ว งหน้ า บางส่ ว นก่ อ นการท�ำธุรกรรม

ซื้อขาย (Advanced Payment) ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการป้องกัน
และลดความเสี่ ย ง รวมถึ ง ก�ำหนดให้ มี ก ารประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส�ำหรั บ คู ่ ค ้ า ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ และก�ำหนด
ให้มีการทบทวนการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเป็นประจ�ำและ/หรือตามความจ�ำเป็น เพื่อให้เป็นมาตรฐานและ
ในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับคู่ค้า

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทางการเงินส่วนทีห
่ มุนเวียนมีมล
ู ค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนือ
่ งจากเครือ
่ งมือ
ทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราตามท้องตลาดมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีว
่ ด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

180

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

3,360.42

-

-

3,360.42

กองทุนรวม

1,170.19

-

653.49

1,823.68

ตราสารหนี้

-

1,503.25

-

1,503.25

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

357.37

-

357.37

สัญญาแลกเปลีย
่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย
้

-

4,949.08

-

4,949.08

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

264.63

-

264.63

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

696.00

-

696.00

สัญญาอนุพันธ์อื่น ๆ

-

1,229.82

-

1,229.82

1,353.50

-

-

1,353.50

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

727.17

-

727.17

สัญญาแลกเปลีย
่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย
้

-

154.37

-

154.37

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

2,492.38

-

2,492.38

1,365.19

412.14

-

1,777.33

-

73.25

-

73.25

-

-

213.94

213.94

-

-

1,563.84

1,563.84

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
อื่น ๆ
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

สัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพันธ์อื่น ๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจาก

		การซื้อธุรกิจ

สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายจากการซื้อสัดส่วน
		 การถือหุ้นในการร่วมค้า

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีว
่ ด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ตราสารทุน

3,425.91

-

-

3,425.91

กองทุนรวม

1,104.59

-

388.27

1,492.86

ตราสารหนี้

-

5,957.16

-

5,957.16

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

985.65

-

985.65

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

1,672.28

-

1,672.28

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

257.46

-

257.46

1,731.90

1,373.50

-

3,105.40

-

1,156.39

-

1,156.39

-

-

15,120.70

15,120.70

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

556.87

-

556.87

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

471.79

-

471.79

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

366.14

-

366.14

สัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

1,738.15

-

1,738.15

สัญญาอนุพันธ์อื่น ๆ

-

81.84

-

81.84

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพันธ์อื่น ๆ
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้อื่น
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจาก

		การซื้อธุรกิจ
ตราสารอนุพันธ์
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีว
่ ด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

1,936.00

-

-

1,936.00

กองทุนรวม

397.21

-

653.49

1,050.70

สัญญาแลกเปลีย
่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย
้

-

1,763.13

-

1,763.13

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

239.00

-

239.00

-

324.32

-

324.32

ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

1,816.00

-

-

1,816.00

กองทุนรวม

375.29

-

388.27

763.56

สัญญาแลกเปลีย
่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย
้

-

703.07

-

703.07

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

5.12

-

5.12

สัญญาแลกเปลีย
่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย
้

-

103.22

-

103.22

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

152.34

-

152.34

ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีเ่ ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

-

15,013.76

-

15,013.76

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

15,749.62

11,855.57

27,605.19

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

11.30

-

11.30

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

604.46

-

604.46

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

0.50

-

0.50

ตราสารอนุพันธ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม
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หุ้นกู้ - สกุลบาท

-

189,826.48

-

189,826.48

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

-

203,316.58

-

203,316.58

สัญญาซือ
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

330.03

-

330.03

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

-

473.20

-

473.20

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

1,281.22

-

1,281.22

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

3.95

-

3.95

ตราสารอนุพันธ์

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีเ่ ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

-

17,262.15

-

17,262.15

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

11,442.89

11,322.16

22,765.05

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

254.90

-

254.90

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

1,139.83

-

1,139.83

หุ้นกู้ - สกุลบาท

-

180,413.98

-

180,413.98

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

-

103,881.63

-

103,881.63

สัญญาซือ
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

166.14

-

166.14

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

2.13

-

2.13

ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีเ่ ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

-

15,013.76

-

15,013.76

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

7,775.23

387.33

8,162.56

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

11.13

-

11.13

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

604.46

-

604.46

สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

0.50

-

0.50

ตราสารอนุพันธ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

185

หุ้นกู้ - สกุลบาท

-

96,925.10

-

96,925.10

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

-

10,123.18

-

10,123.18

-

209.74

-

209.74

ตราสารอนุพน
ั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสน
ิ ทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ทีเ่ ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธ
ิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน
้
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

-

17,262.15

-

17,262.15

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

4,111.04

436.71

4,547.75

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

254.59

-

254.59

สัญญาสิทธิเลือกซื้อเงินตราต่างประเทศ

-

1,139.83

-

1,139.83

หุ้นกู้ - สกุลบาท

-

121,082.31

-

121,082.31

หุ้นกู้ - สกุลต่างประเทศ

-

28,248.78

-

28,248.78

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

166.05

-

166.05

สัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

2.13

-

2.13

ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

40. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุตธ
ิ รรมของตราสารหนีแ
้ ละตราสารอนุพน
ั ธ์ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบน
ั ของกระแสเงินสดในอนาคต

และแบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อต
ั ราคิดลดทีป
่ รับด้วยความเสีย
่ งทีเ่ กีย
่ วข้องอย่างเพียงพอ ซึง่ ข้อมูล

ที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย เส้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และ
เส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีราคาตลาด

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset
Value) ตามรายงานยืนยันสถานะการลงทุน (Capital Call Statement) และแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(Market Approach)

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
่ ประเภทสิง่ ตอบแทนทีจ
่ ะจ่ายในอนาคตจากการซือ
้ ธุรกิจ ประเมินโดยใช้วธ
ิ รี ายได้

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
่ ประเภทสิง่ ตอบแทนทีต
่ อ
้ งจ่ายจากการซือ
้ สัดส่วนการถือหุน
้ ในการร่วมค้า ประเมิน

โดยใช้วิธีการคิดลดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายหากบรรลุเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเป็นมูลค่ายุติธรรมตามวิธีรายได้
ที่อ้างอิงจากอัตราคิดลดร้อยละ 2.62 และข้อสมมติเกี่ยวกับความน่าจะเป็นซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

มูลค่ายุตธ
ิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุนประเภททีด
่ น
ิ และอาคารให้เช่า ประเมินโดยใช้วธ
ิ รี ายได้ (Income Approach)
ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน และต้นทุนทางการเงิน
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่อ้างอิงจากอัตราคิดลดประมาณร้อยละ 2.76 และข้อสมมติเกี่ยวกับความน่าจะเป็นซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

41. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัท PTTEP ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หน่วย: ล้านบาท

(ไถ่ถอน)/
ซื้อคืน

(ไถ่ถอน)/
ซื้อคืน

ก่อนไถ่ถอน

หลังการไถ่ถอน ก่อนไถ่ถอน

หลังการไถ่ถอน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

PTTEP

188

มูลค่าที่ออกและเสนอขาย

145.31

(145.31)

-

-

มูลค่าสุทธิจากต้นทุนทางการเงิน

144.66

(144.66)*

-

4,679.78

มูลค่าที่ออกและเสนอขาย

354.69

(354.69)

-

-

มูลค่าสุทธิจากต้นทุนทางการเงิน

354.16

(354.16)*

-

11,808.63

มูลค่าที่ออกและเสนอขาย

500.00

(469.15)

30.85

-

มูลค่าสุทธิจากต้นทุนทางการเงิน

499.29

(468.43)**

30.86

16,761.35

1,000.00

(969.15)

30.85

-

998.11

(967.25)

30.86

33,249.76

(4,679.78)*

-

PTTEP TC
(11,808.63)*

-

PTTEP TC
(15,725.31)**

1,036.04

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รวม
มูลค่าที่ออกและเสนอขาย
มูลค่าสุทธิจากต้นทุนทางการเงิน

(32,213.72)

1,036.04

* การไถ่ถอนหุน
้ กูด
้ งั กล่าว เป็นการใช้สท
ิ ธิในการไถ่ถอนหุน
้ กูด
้ อ
้ ยสิทธิทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายทุนทัง้ จ�ำนวนครัง้ แรกตามข้อก�ำหนดในหนังสือชีช
้ วน

		 ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ ณ วันเสนอขาย (Par Value)

** บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ�ำกัด (PTTEP TC) ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�ำหนด
		ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าว

42. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ

ผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 57,123.07 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่

26 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ

สำ�หรับ
งวดผลการดำ�เนินงาน

ประจำ�ปี 2561

1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

1.20

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)

วันที่จ่าย

28,560,830,446

34,273.00

30 เม.ย. 2562

เมือ
่ วันที่ 27 กันยายน 2562 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษท
ั ฯ ครัง้ ที่ 9/2562 ได้มม
ี ติอนุมต
ั จ
ิ า
่ ยเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ดังนี้

เงินปันผล

สำ�หรับ
งวดผลการดำ�เนินงาน

อัตรา
การจ่าย
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

ระหว่างกาล

1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

0.90

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)

วันที่จ่าย

28,562,203,593

25,705.98

25 ต.ค. 2562

43. การซื้อธุรกิจ
43.1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 GPSC ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ ENGIE Global Developments B.V. (ENGIE)
เพื่ อ เข้ า ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มในบริ ษั ท โกลว์ พลั ง งาน จ�ำกั ด (มหาชน) (GLOW) ซึ่ ง ประกอบกิ จ การหลั ก

ในการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน�้ำ และน�้ำ เป็นจ�ำนวนหุ้นรวม 1,010,976,033 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.11

ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ในราคาซื้อขายหุ้นละ 91.99 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,000.93 ล้านบาท
โดยการเข้าซื้อหุ้น GLOW ทางตรงจ�ำนวน 218,696,260 หุ้น และทางอ้อมจ�ำนวน 792,279,773 หุ้น จากการเข้าซื้อ

หุ ้ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท เอ็ น จี โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จ�ำกั ด ซึ่ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ ม าจากสถาบั น การเงิ น และกิ จ การ

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดย GPSC ได้ จ ่ า ยช�ำระเงิ น ค่ า หุ ้ น ให้ แ ก่ ENGIE เต็ ม จ�ำนวน และได้ ด�ำเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 มีนาคม 2562
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เงินปันผล

อัตรา
การจ่าย
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

0.80 บาท จำ�นวน 28,562,591,709 หุ้น คิดเป็นเงินจำ�นวน 22,850.07 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มดังนี้

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.1

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

93,000.93
(56,911.09)
36,089.84

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
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หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

6,133.04

ลูกหนี้อื่น

285.91

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

306.66

สินค้าคงเหลือ

1,158.31

พัสดุคงเหลือ

4,342.64

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

14,487.72

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุฯ 15.6.2)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

34.89
330.03
4,020.32

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

75,335.59

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ 20)

45,419.71

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,359.89
285.63

เจ้าหนี้การค้า

(3,128.52)

เจ้าหนี้อื่น

(1,592.04)

เงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุฯ 26)
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุฯ 26)

(701.55)
(4,802.84)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

(677.25)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(778.23)

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุฯ 26)

(31,295.70)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

(10,706.65)

ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุฯ 27)

(255.61)

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน (หมายเหตุฯ 28)

(192.43)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

(12,366.51)
89,003.01
(32,091.92)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

56,911.09

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

36,089.84

รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น

93,000.93

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
เงินสดที่ใช้ไปในการซื้อธุรกิจ

(14,487.72)
78,513.21

GPSC ตัดจ�ำหน่ายสิทธิในสัญญาซือ
้ ขายไฟฟ้าซึง่ รวมแสดงอยูใ่ นสินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน ด้วยวิธเี ส้นตรงตามประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ระหว่าง 5 - 31 ปี และค่าความนิยมไม่มีการตัดจ�ำหน่ายแต่จะท�ำการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 2 ธันวาคม 2562 GPSC ได้ด�ำเนินการท�ำค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GLOW ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์
และในวันเดียวกัน GLOW ได้ยื่นแบบค�ำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีค�ำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญ
ของ GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 GPSC ได้ช�ำระค่าซื้อหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GLOW จากการท�ำ Tender Offer เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น

40,806.27 ล้านบาท ท�ำให้ GPSC มีเงินลงทุนใน GLOW เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 133,807.21 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GLOW เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69.11 เป็นร้อยละ 99.83 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช�ำระแล้ว กลุม
่ บริษท
ั รับรูส
้ ว
่ นขาดทุนจากการเปลีย
่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั ย่อยจ�ำนวน 6,513.00 ล้านบาท
ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

43.1

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท PTTGM ได้มีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเข้าซื้อหุ้นใน PT Sentika Mitra

Persada (SMP) และ PT Mutiara Kapuas (MK) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแหล่งทรัพยากรถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

ได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 268.12 ล้านบาท
และ 101.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

SMP
สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

268.12

101.70

(268.12)

(101.70)

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

-

-

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

MK

SMP
ลูกหนี้อื่น

MK

5.14

1.02

274.14

121.17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ 20)

20.03

-

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 21)

23.64

3.74

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

(54.83)

(24.23)

เงินสดทีใ่ ช้ไปในการซือ
้ ธุรกิจ

268.12

101.70

กลุ่มบริษัท PTTGM บันทึกส่วนเกินจากสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อหุ้น SMP และ MK เป็นสิทธิในแหล่งส�ำรองถ่านหิน
ซึ่งบันทึกภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และมีการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผูบ
้ ริหารของกลุม
่ บริษท
ั PTTGM อยูร่ ะหว่างการปันส่วนราคาจ่ายซือ
้ เริม
่ แรกเพือ
่ หามูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ
ที่ได้รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันซื้อธุรกิจ

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนาม
ในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น (Share Sale and Purchase Agreement: SSPA) เพื่ อ เข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดของ Murphy Oil

Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ Murphy Sabah Oil Co., Ltd.
(Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยมูลค่าการซื้อ

ประมาณ 2,130.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,724.27 ล้านบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น อาจมีสิ่งตอบแทน
ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในจ�ำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผลการเจาะส�ำรวจของโครงการเอสเค 405 บี
พบปริมาณปิโตรเลียมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้

สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

65,724.27
(46,873.69)
18,850.58

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
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หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,816.86

ลูกหนี้การค้า

4,257.70

ลูกหนี้อื่น

2,331.52

สินค้าคงเหลือ

240.00

พัสดุคงเหลือ

604.51

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

347.26

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ 20)
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 21)

50,194.82
76.71
12,660.24

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

3,026.87

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,635.75

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

43.3

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.3

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้ (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุฯ 26)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

(4,918.17)
(529.44)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(1,104.31)

เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุฯ 26)

(4,101.63)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)
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(193.74)

(11,184.83)

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน (หมายเหตุฯ 28)

(8,286.43)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

46,873.69

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

18,850.58

รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น

65,724.27

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย

(1,816.86)

เงินสดที่ใช้ไปในการซื้อธุรกิจ

63,907.41

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 611.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (18,850.58 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ กับมูลค่า
ตามบัญชีซึ่งเป็นฐานภาษีของสินทรัพย์สุทธินี้ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่กลุ่มบริษัท PTTEP มีการควบคุมในบริษัทย่อย
ดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ ณ วันที่ซื้อจ�ำนวน 2,130.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,724.27 ล้านบาท)

ประกอบด้วยเงินสดจ่าย ณ วันที่ซื้อ จ�ำนวน 2,123.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (65,505.43 ล้านบาท) และสิ่งตอบแทน

ที่จะจ่ายในอนาคตจ�ำนวน 7.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (218.84 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2562 บริ ษั ท ท็ อ ป โซลเว้ น ท์ จ�ำกั ด (TS) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยในกลุ ่ ม บริ ษั ท TOP ได้ ซื้ อ หุ ้ น

เพื่ อ ร่ ว มทุ น ใน PT.Tirta Surya Raya (TSR) ซึ่ ง ประกอบกิ จ การจั ด จ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารท�ำละลายและเคมี ภั ณ ฑ์

ในประเทศอินโดนีเซีย จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ TSR ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 โดยเป็นการซื้อหุ้นจ�ำนวน 15,410 หุ้น
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 1.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 40.24 ล้านบาท

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

40.24
(27.02)
13.22

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.46

ลูกหนี้การค้า

14.79

ลูกหนี้อื่น

31.11

สินค้าคงเหลือ

4.09

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

3.01

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

(14.21)
40.25
(13.23)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

27.02

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

13.22

รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น

40.24

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย

(1.46)

เงินสดที่ใช้ไปในการซื้อธุรกิจ

38.78

กลุ่มบริษัท TOP ยังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ โดยคาดว่าจะท�ำ
การประเมินเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันซื้อธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

43.4

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.5

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน Partex Holding B.V. (Partex)

จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ด้วยมูลค่าซื้อประมาณ 716.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (21,604.53 ล้านบาท)

โดยมูลค่าสิง่ ตอบแทนในการซือ
้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามเงือ
่ นไขของสัญญาซือ
้ ขายหุน
้ ทัง้ นี้ การเข้าซือ
้ สัดส่วนการถือหุน
้
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

21,604.53
(15,406.56)
6,197.97

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,196.90

ลูกหนี้การค้า

1,373.26

ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุฯ 15.6.1)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 18)

24.16
418.87
17.24
2,502.52
14,150.69

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ 20)

1,107.50

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำ�รวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 21)

2,947.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,776.48

เจ้าหนี้การค้า

(1,800.82)

เจ้าหนี้อื่น

(358.44)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

(390.66)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(4.52)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 22.3)

(7,190.83)

ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุฯ 27)

(1,354.08)

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน (หมายเหตุฯ 28)

(1,888.40)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ

(120.99)
15,406.56

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19)

6,197.97

รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น

21,604.53

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย

(4,196.90)

เงินสดที่ใช้ไปในการซื้อธุรกิจ

17,407.63

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.5

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 205.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,197.97 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ กับมูลค่า
ตามบัญชีซึ่งเป็นฐานภาษีของสินทรัพย์สุทธินี้ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่กลุ่มบริษัท PTTEP มีการควบคุมในบริษัทย่อย
ดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ ณ วันที่ซื้อ จ�ำนวน 716.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (21,604.53 ล้านบาท)
PTTEP HK ช�ำระเป็นเงินสด ณ วันที่ซื้อทั้งจ�ำนวน

สยามมิตซุย พี ที เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ ร้อยละ 74.00 และ
บริ ษั ท ไทย เพ็ ท เรซิ น จ�ำกั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ม็ ด พลาสติ ก โพลี เ อทิ ลี น เทเรฟทาเลต

ร้ อ ยละ 74.00 ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจากบริ ษั ท เอสซี จี เคมิ ค อลส์ จ�ำกั ด และ Mitsui Chemicals, Inc. ต่ อ มา

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท PTTGC ได้เสร็จสิ้นการด�ำเนินการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัท PTTGC
ได้ช�ำระเป็นเงินสดขั้นต้นจ�ำนวนประมาณ 4,122.83 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท PTTGC ได้ตกลงราคาซื้อขั้นสุดท้าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561 กลุ ่ ม บริ ษั ท PTTGC ได้ มี ก ารลงนามในสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายเพื่ อ เข้ า ซื้ อ หุ ้ น ในบริ ษั ท

ที่จะต้องช�ำระเพิ่มให้แก่ผู้ขายตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นจ�ำนวนประมาณ 1,248.88 ล้านบาท โดยได้จ่ายแล้ว
ในเดือนมีนาคม 2562

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท PTTGC เชื่อว่า การซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

PTTGC ที่จะขยายการลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการท�ำตลาดเม็ดพลาสติกของกลุ่มบริษัท PTTGC เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจร

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงมีการปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรมของรายการดังกล่าว โดยมีการรับรู้ก�ำไรจากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จ�ำนวน 31.48 ล้านบาท
แสดงอยู่ในรายได้อื่นของงบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

43.6

43. การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
43.6

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและก�ำไรจากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
กำ�ไรจากการซื้อในราคาต่ำ�กว่ามูลค่ายุติธรรม

6,726.61
(5,371.71)
1,354.90

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ มีดังนี้
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หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,588.95

ลูกหนี้การค้า

2,480.47

สินค้าคงเหลือ

2,200.85

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9,549.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8.12
600.53

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน

(2,955.00)

เจ้าหนี้การค้า

(2,777.93)

เจ้าหนี้อื่น

(182.74)

เงินกู้ยืมระยะยาว

(750.00)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(583.54)

ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
หัก กำ�ไรจากการซื้อในราคาต่ำ�กว่ามูลค่ายุติธรรม
รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคต
เงินสดที่ใช้ไปในการซื้อธุรกิจ

(89.61)
9,090.01
(2,363.40)
6,726.61
(1,354.90)
5,371.71
(1,588.95)
(1,248.88)
2,533.88

44. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 ส�ำหรับกิจการดังนี้
•

โรงแยกก๊าซอีเทน

•

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกชายแดนไทย-สหภาพเมียนมา

•
•
•
•

ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค์

ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ 6 ไปยัง จังหวัดราชบุรี

โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 ส่วนที่มีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ในพื้นที่
จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี

ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์โดยสังเขปดังนี้
•
•

ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมบางกิจการ เป็นระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับโรงแยกก๊าซอีเทน
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ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว

รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯ แยกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

•

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ระยอง-แก่งคอย

27,545.26

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1,383,475.79

รวม

1,411,021.05

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•

44. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)
บริษท
ั ย่อยบางบริษท
ั ได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

กลุม
่ บริษท
ั TOP ได้รบ
ั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน�้ำ การผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตเอทานอล การให้บริการขนส่งทางเรือ

การให้บริการทุ่นรับน�้ำมันดิบกลางทะเล และเขตอุตสาหกรรม โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�ำหรับเครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ รวมทั้ ง ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล

ส�ำหรั บ ก�ำไรสุ ท ธิ มี ก�ำหนดเวลา 7 ปี ถึ ง 8 ปี นั บ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได้ จ ากการประกอบกิ จ การ หรื อ ระยะเวลา 8 ปี
นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากการได้รับการส่งเสริม และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับ
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มบริษัท PTTGC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย
กิ จ การผลิ ต สาธารณู ป การ กิ จ การให้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ส�ำหรั บ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า เหลวและคลั ง เก็ บ สิ น ค้ า เหลว กิ จ การ
บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ส�ำหรั บ เดิ น ทะเล กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี จ ากปิ โ ตรเลี ย ม กิ จ การวิ จั ย และพั ฒ นาเคมี ภั ณ ฑ์
โพลีเมอร์และสูตรเคมี กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการโรงกลั่นน�้ำมัน โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
และภาษีส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
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นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจ การนั้ น และได้ รั บ ลดหย่ อ นภาษีเ งิน ได้ นิติบุ ค คลส�ำหรั บ ก�ำไรสุ ท ธิที่ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น ในอั ต รา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มบริษัท GPSC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน�้ำ น�้ำ น�้ำเย็น เชื้อเพลิงจากขยะ และแบตเตอรี่

ลิเทียมไอออน โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรที่น�ำเข้าจากต่างประเทศตามที่คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ มีก�ำหนดเวลา 4 ปี หรือ 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และในบางการส่งเสริมการลงทุนได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนด
ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

44. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)
บริษท
ั ย่อยบางบริษท
ั ได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

กลุ่มบริษัท IRPC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
และไอน�้ำ (CHP) โครงการ Propylene (PRP) โครงการ EBSM Upgrading for ABS Specialties (EBSM) โครงการ
Multi Product Pipeline (MPPL) โครงการ Polypropylene Resin (PPE) โครงการ Polypropylene Compound (PPC)

โครงการ High Pressure HDPE Compound โครงการลงทุ น ในเขตอุ ต สาหกรรม โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิ ต เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งานของโรงกลั่ น น�้ ำ มั น (UHV) และโครงการ Floating Solar โดยได้ รั บ ยกเว้ น อากร
ขาเข้าและภาษีส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นรวมถึงเครื่องจักรตามที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนด
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบ
ั การยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล และได้รบ
ั อนุญาตให้หก
ั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใช้จา
่ ย
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

PTTLNG ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50

พื้นฐาน โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
และได้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส�ำหรั บ ก�ำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 50 ของอั ต ราปกติ
มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พิ จ ารณาอนุ มั ติ รวมทั้ ง การได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส�ำหรั บ ก�ำไรสุ ท ธิ มี ก�ำหนดเวลา 8 ปี นั บ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม

มีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตรา
ร้ อ ยละ 50 ของอั ต ราปกติ มี ก�ำหนดเวลา 5 ปี นั บ จากวั น ที่ พ ้ น ก�ำหนดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้

นิติบุคคล นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล

ประเภท 7.1.4 กิ จ การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ส�ำหรั บ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า โดยได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี อ ากรขาเข้ า ส�ำหรั บ เครื่ อ งจั ก ร

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ

มีก�ำหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลา
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ มีก�ำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

45. การด�ำเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโครงการ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วั น ที่ 19 มิถุ น ายน 2552 สมาคมต่ อ ต้ า นสภาวะโลกร้ อ นกั บ พวกรวม 43 ราย (ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ) ได้ ยื่ น ฟ้ อ งหน่ ว ยงานรั ฐ
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 908/2552 พร้อมกับยื่นค�ำร้องขอให้ศาลฯ มีค�ำสั่ง
ก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับโครงการลงทุน 76 โครงการ
ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

วั น ที่ 29 กั น ยายน 2552 ศาลฯ มี ค�ำสั่ ง เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราวก่ อ นการพิ พ ากษา โดยให้ ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง แปด
สั่งระงับโครงการ 76 โครงการท้ายค�ำฟ้องไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ พ.ศ. 2550) หรื อ โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ ก�ำหนดให้ เ ป็ น ประเภทโครงการที่ ต ้ อ งจั ด ท�ำรายงานการวิ เ คราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน

2552 โดยโครงการที่อยู่ภายใต้ค�ำสั่งระงับดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 25 โครงการ ซึ่งในจ�ำนวนนี้
เป็นโครงการของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 โครงการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งค�ำร้องที่ 592/2552 แก้ค�ำสั่งศาลฯ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมท้ายค�ำฟ้องไว้เป็นการชั่วคราว ยกเว้น 11 โครงการที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการ

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หรือกิจกรรมที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชัดเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคุมหรือบ�ำบัด
มลพิษหรือติดตัง้ อุปกรณ์เพิม
่ เติม ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นโครงการของกลุม
่ บริษท
ั 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษท
ั ฯ

1 โครงการและโครงการของบริษัทอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ภายใต้ค�ำสั่งระงับโครงการ
ของศาลฯ 2 โครงการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2552 พนักงานอัยการยื่นค�ำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาตามค�ำฟ้องทั้งหมด
วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค�ำพิพากษาคดี สรุปได้ว่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารท้ายค�ำฟ้อง
ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นโครงการประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งยังด�ำเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 67

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีค�ำพิพากษานี้ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เข้าข่ายลักษณะ
ดังกล่าว 1 โครงการ

วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ทั้ ง 43 ราย ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค�ำพิ พ ากษาของศาลฯ ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และต่ อ มา

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนักงานอัยการเจ้าของส�ำนวนได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ปัจจุบัน
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

46. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
46.1

ภาระผูกพันต่อบริษัทย่อยและการร่วมค้า มีรายละเอียดดังนี้
46.1.1

บริษท
ั ฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินกูแ
้ ก่บริษท
ั ย่อยหลายแห่งในวงเงิน 142,277.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 94,146.51 ล้านบาท คงเหลือวงเงินจ�ำนวน
48,130.49 ล้านบาท

46.1.2

บริ ษั ท ฯ ได้ ท�ำสั ญ ญาให้ ค วามสนั บ สนุ น ทางการเงิ น (Sponsor Support Agreement) กั บ บริ ษั ท ย่ อ ย และ
การร่วมค้าหลายแห่ง เป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับภาระเงินกู้ที่บริษัทย่อย และการร่วมค้าดังกล่าวมีกับเจ้าหนี้เงินกู้

46.1.3

บริษท
ั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผูถ
้ อ
ื หุน
้ (Shareholder Agreement) ทีจ
่ ะต้องจ่ายช�ำระค่าหุน
้ ตามสัดส่วน

การถือหุ้นจ�ำนวนหลายฉบับโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว คงเหลือ
เป็นจ�ำนวนเงิน 2,656.46 ล้านบาท

46.2

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561*

6,422.59

2,607.35

442.66

441.86

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

11,407.19

6,210.69

1,374.01

1,453.18

- เกินกว่า 5 ปี

29,996.76

27,995.30

3,031.04

3,254.79

รวม

47,826.54

36,813.34

4,847.71

5,149.83

- ไม่เกิน 1 ปี

2562

2561*

* บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้กับการน�ำเสนองบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวม

จ�ำนวน 11,633.94 ล้านบาท (ปี 2561 : 5,066.58 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 1,936.39 ล้านบาท
(ปี 2561 : 2,837.45 ล้านบาท)
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

16.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 512.90 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจ�ำนวนเงิน

46. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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46.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ�ำนวน 94,215.41 ล้านบาท

46.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันซึ่งเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม

46.5

ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2562 กลุ ่ มบริษัท มีภ าระหนี้สิน ที่อ าจเกิดขึ้น ซึ่ง เป็ น หนั ง สือ ค�้ ำ ประกั น (Letter of Guarantee)

46.6

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อน�ำไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งโดยสัญญา

จ�ำนวน 44,966.06 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 2,745.86 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 28,682.96 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 71.32 ล้านบาท

มี ก�ำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่ ง ครบก�ำหนดสั ญ ญาในวั น ที่ 31 มกราคม 2555 ก่ อ นครบก�ำหนดสั ญ ญาบริ ษั ท ย่ อ ย

ดังกล่าวได้แจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจ�ำเป็นต้องแจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริษัทจดทะเบียน

ดังกล่าวซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริษัทจดทะเบียน
ดังกล่าวได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้ขายและผู้ผลิต
ให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอให้จ�ำหน่ายข้อพิพาทในส่วนของ
บริษัทย่อยออก ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายข้อพิพาทในส่วนของบริษัทย่อยออก

บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบคดี ใ ห้ ส�ำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ยื่ น ค�ำคั ด ค้ า นแก้ ค ดี ซึ่ ง พนั ก งานอั ย การได้ ยื่ น ค�ำคั ด ค้ า นต่ อ สถาบั น

อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ด�ำเนินการสืบพยาน

คู ่ พิ พ าทเสร็ จ สิ้ น และปรากฏต่ อ มาว่ า เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2559 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ มี ค�ำชี้ ข าดให้ บ ริ ษั ท ฯ

ช�ำระค่าเสียหายบางส่วนให้แก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว แต่เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ดั ง กล่ า วอาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นในข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะคั ด ค้ า นค�ำชี้ ข าดต่ อ ศาลที่ มี
เขตอ�ำนาจเพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวได้ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ โดยพนักงาน
อัยการ ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

2559 บริ ษั ท จดทะเบี ย นได้ ยื่ น ค�ำร้ อ งต่ อ ศาลแพ่ ง ขอให้ บั ง คั บ ตามค�ำชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ และบริ ษั ท ฯ
โดยพนักงานอัยการ ได้ยื่นค�ำร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งแล้ว และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีค�ำพิพากษา

ให้ บั ง คั บ ตามค�ำชี้ข าดของอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยให้ บ ริษั ท ฯ จ่ า ยค่ า เสีย หายตามค�ำชี้ข าดดั ง กล่ า วในอั ต รา 390.00

ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีค�ำชี้ขาดจนถึงวันที่บริษัทฯ ช�ำระเงินครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่อาจ
เห็นพ้องด้วยกับค�ำพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา
ตามกฎหมายต่อไป

46. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)
46.7

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ได้ยื่นค�ำเสนอ
ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจ้างค้างช�ำระและค่าเสียหายจากการด�ำเนินงานในโครงการดังกล่าว

จากบริษั ท ฯ ซึ่ง บริษั ท ฯ เห็ น ว่ า การใช้ สิท ธิเ รีย กร้ อ งดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามกระบวนการและขั้ น ตอนที่ต กลงกั น ไว้ ใ น
สัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงได้คัดค้านการยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้รับเหมา รวมทั้งได้ตั้งข้อสงวนสิทธิ

ในการคัดค้านประเด็นที่บริษัทผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมาหลังจาก

ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทนี้ บริษัทผู้รับเหมาได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็นผลให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมา โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ได้เข้าด�ำเนินการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริษัทผู้รับเหมาแล้ว ซึ่งในคดีล้มละลายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นค�ำขอ
ของบริษัทผู้รับเหมาทั้งสิ้น พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้รับเหมาด้วย ต่อมาปรากฏว่า

คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ มี ค�ำชี้ ข าดให้ บ ริ ษั ท ฯ ช�ำระหนี้ บ างส่ ว นแก่ บ ริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมา แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า
ค�ำชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย คลาดเคลื่ อ นในสาระส�ำคั ญ ทั้ ง ในข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย

บริษั ท ฯ จึง ได้ ยื่น ค�ำร้ อ งขอเพิก ถอนค�ำชี้ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ส่ ว นบริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมาได้ ยื่ น ค�ำร้ อ งขอบั ง คั บ
ตามค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีค�ำพิพากษาให้บังคับตามค�ำชี้ขาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รับช�ำระหนี้เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งด้วย ส่วนในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ได้ยื่นค�ำคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยปรั บ ลดจ�ำนวนเงิ น ลงบางส่ ว น อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค�ำพิ พ ากษา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และต่อมาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษา

ของศาลแพ่ ง ต่ อ ศาลฎี ก าเช่ น กั น เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2562 ศาลฎี ก ามี ค�ำพิ พ ากษาไม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ข องบริ ษั ท ฯ
ไว้พิจารณา คดีถึงที่สุด เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินตามค�ำพิพากษาของศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
บริษัทฯ ได้วางเงินช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,543.51 ล้านบาท ต่อศาลแพ่งแล้ว

เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2553 บริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมาโดยเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ได้ ยื่ น ค�ำเสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น

อนุญาโตตุลาการเป็นอีกข้อพิพาทหนึ่ง เรียกร้องค่าว่าจ้างและค่าเสียหายจากการด�ำเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอีก โครงการหนึ่ง ซึ่ง บริษั ท ฯ เห็ น ว่ า การใช้ สิท ธิเ รีย กร้ อ งดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามกระบวนการ และขั้ น ตอน

ที่ต กลงกั น ไว้ ใ นสั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการ จึง ได้ คั ดค้ า นและตั้ ง ข้ อ สงวนสิทธิใ นการคั ดค้ า นไว้ อีก เช่ น กั น โดยบริษัทฯ

ได้ยื่นค�ำคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมา พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท
ผู้รั บเหมาด้ ว ย และได้ มีก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุญาโตตุล าการเพื่อ ชี้ข าดข้ อ พิพ าทแล้ว ต่ อ มาเมื่อ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน

2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค�ำชี้ขาดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษัทผู้รับเหมาและให้ยกข้อเรียกร้องแย้งของบริษัทฯ

อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ได้ ยื่น ค�ำขอรั บ ช�ำระหนี้ ต ามข้ อ เรี ย กร้ อ งแย้ ง ไว้ แ ล้ ว ในคดี ล ้ ม ละลาย ต่ อ มา บริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมา
ได้ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง และบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค�ำร้องคัดค้าน
ต่อศาลแพ่งแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
46.8

เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษท
ั ผูร้ บ
ั เหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึง่ เป็นโจทก์ยน
ื่ ฟ้องบริษท
ั ฯ
เป็นจ�ำเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้บริษัทฯ

จ่ายค่าจ้างค้างช�ำระและค่าเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การด�ำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญาทั้งสิ้น

จึงได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ต่างคดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค�ำให้การ
ต่ อ ศาลแล้ ว ต่ อ มาศาลแพ่ ง ได้ มีค�ำสั่ ง ให้ โ อนคดีไ ปพิจ ารณาพิพ ากษาที่ศ าลปกครองกลาง เนื่อ งจากศาลแพ่ ง และ

ศาลปกครองกลางเห็นพ้องต้องกันว่า คดีนี้เป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งได้ด�ำเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแล้ว
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา พร้อมทั้งน�ำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลักประกันการงดการบังคับคดีแล้ว

46. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระส�ำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)
46.8
(ต่อ)

หลังจากบริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญาต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติตอ
่ ไปจนแล้วเสร็จ และต่อมาเมือ
่ วันที่ 20 มิถน
ุ ายน 2561 บริษท
ั ฯ จึงได้ยน
ื่ ค�ำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
เรี ย กร้ อ งให้ บ ริ ษั ท ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งชดใช้ ค ่ า เสี ย หายจากการปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาและทิ้ ง งาน ปั จ จุ บั น คดี อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2562 ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค�ำสั่งให้บริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และมีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแล้ว บริษท
ั ฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า เป็นความจริง

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมา

ก่อสร้าง ณ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาค�ำขอรับช�ำระหนี้ของบริษัทฯ ส�ำหรับคดีของ
ศาลปกครองกลาง อยู่ระหว่างศาลพิจารณาก�ำหนดแนวทางด�ำเนินคดีต่อไป
46.9

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ได้รับหนังสือจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวแทน
ของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในติมอร์ตะวันตก แจ้งว่าจะเริ่มด�ำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์
น�้ำมันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอร์เมื่อปี 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ได้รับค�ำฟ้อง
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อย่างเป็นทางการจากตัวแทนของกลุม
่ ผูเ้ ลีย
้ งสาหร่ายทีไ่ ด้ยน
ื่ ฟ้องร้องคดีแบบกลุม
่ (Class Action) ต่อศาลออสเตรเลียกลาง

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผ่านทางส�ำนักทะเบียนของเมืองซิดนีย์ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งค�ำฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐาน

ที่ จ ะสนั บ สนุ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งแต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ PTTEP AA ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ทนายความเพื่ อ ด�ำเนิ น การต่ อ สู ้ ค ดี ค วาม
ในศาลแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ทั้งนี้ PTTEP เห็นว่าการฟ้องร้องจากตัวแทนของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายเรื่องความเสียหายจากเหตุการณ์น�้ำมันดิบรั่วไหล
ในแหล่งมอนทารา ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้หรือสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว
46.10

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจำ�นวนหนึ่งในจังหวัดระยอง ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดระยอง
จำ � นวนหลายคดี เพื่ อ ขอให้ PTTGC ชดใช้ ค่ า เสี ย หายเพิ่ ม และขอให้ PTTGC เข้ า ไปดำ � เนิ น การฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ ม

ทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน้ำ�มันดิบของ PTTGC รั่ว ซึ่งคดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติแล้ว และคดีฟ้องร้อง
บางส่วนศาลแพ่งได้มีคำ �พิพากษาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยและ

ค่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 11.26 ล้านบาท ซึ่ง PTTGC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์

2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ได้ทำ�สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง
โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคำ�พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ง PTTGC

ได้ชำ�ระค่าเสียหายไปครบถ้วนแล้ว ส่วนโจทก์ที่เหลือ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
ตามคำ�พิพากษาศาลชัน
้ ต้น แต่ให้ลดจำ�นวนดอกเบีย
้ ลง โดย PTTGC ได้ช�
ำ ระค่าเสียหายให้โจทก์ดงั กล่าวแล้ว และไม่มโี จทก์
รายใดยื่นฎีกา จึงถือได้ว่าคดีเป็นอันสิ้นสุด

ส�ำหรับคดีฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีค�ำพิพากษาให้ PTTGC

ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวนเงินสุทธิประมาณ 37.74 ล้านบาท โดยหักเงินเยียวยาที่ PTTGC ได้จ่ายชดใช้

ให้โจทก์แล้วก่อนหน้านี้เป็นจ�ำนวน 24.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ PTTGC ได้น�ำเงินไปวางที่ศาลจังหวัดระยองในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีโจทก์บางรายยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดระยอง และ PTTGC ได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์

ต่อศาลจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจังหวัดระยอง ได้ส่งหมายนัดฟัง
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563

47. เหตุการณ์อื่น
เมื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2559 ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ ฟ ้ อ งร้ อ งกระทรวงการคลั ง กระทรวงพลั ง งาน บริ ษั ท ฯ กั บ พวก
ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 510/2559 โดยมีค�ำขอท้ายฟ้อง ดังนี้
1)
2)
3)

ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2553

ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัทฯ ด�ำเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสุทธิตามที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จ�ำนวน 68,569.69 ล้านบาท รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใด

เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งเรียกบริษัทฯ ให้ท�ำค�ำให้การแก้ค�ำฟ้อง โดยให้ชี้แจงเฉพาะ

ในประเด็นเกี่ยวกับกรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 10) ในส่วนที่เป็น
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 แล้ว หรือไม่ เพียงใด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้พนักงานอัยการจัดท�ำค�ำให้การและค�ำให้การเพิ่มเติม

ยื่นต่อศาลปกครองกลางแล้ว และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำสั่งสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 ว่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงการคลัง) ว่า ได้ด�ำเนินการครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันกระท�ำการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ตามค�ำพิพากษาให้แก่กระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

การแบ่งแยกทรัพย์สินตามค�ำพิพากษา จนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำสั่งว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ ด�ำเนิ น การแบ่ ง แยกทรั พ ย์ สิ น ตามค�ำพิ พ ากษาเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว นอกจากนี้ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี กั บ พวกได้ ยื่ น ฟ้ อ งหรื อ

ยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ต่อศาลฯ อีก 4 ครั้ง ซึ่งศาลฯ ได้มีค�ำสั่งยกฟ้องหรือยกค�ำร้อง และยืนยัน
ตามค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติรับทราบเรื่องการด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตามที่กระทรวงพลังงานและกระทรวง
การคลังเสนอแล้ว

48. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
48.1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ PTTLNG ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้เรียกช�ำระ

ค่าหุน
้ เพิม
่ ทุนในส่วนทีย
่ งั ช�ำระไม่เต็มมูลค่าเป็นจ�ำนวนเงิน 25.66 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ ได้ช�ำระค่าหุน
้ เพิม
่ ทุนดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

48.2

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 42 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 31,419 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การอนุมต
ั ใิ ห้จา
่ ยเงินปันผลดังกล่าวจะได้น�ำเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจ�ำปี 2563 ของบริษท
ั ฯ เพือ
่ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
48.3

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบค�ำพิพากษาและมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานร่วมกันกระท�ำ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบต
ั งิ านสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ สำ�นักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ส
ู้ อบบัญชีสงั กัด

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำ�นวนเงินรวม 142,026,208 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดบาท) นอกจาก
นี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสำ�คัญ เช่น ค่าจัดทำ� Comfort Letter
เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทสำ�หรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ

ค่าตรวจสอบ The Updated Global Medium Term Notes ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้ในการยื่นกรมสรรพากร และค่าตรวจ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำ�นวน 38,019,046 บาท (สามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบหกบาท)

รายงานประจําปี 2562 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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