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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                                          
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ                                                               
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบักำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำร
สอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบั
กำรตรวจเงินแผ่นดินท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของ            
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบักำรตรวจ
เงินแผ่นดินและตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมำะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                                             
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                          
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

แนวทางการใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                                            
โคโรนา 2019  

สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีขยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง       
ทัว่โลก ส่งผลใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและมีผลกระทบต่อธุรกิจในภำพรวม ซ่ึงรวมถึงกลุ่ม
อุตสำหกรรมพลงังำน แมว้ำ่ในระหวำ่งปี 2564 ประชำกรจะทยอยไดรั้บวคัซีนเพื่อบรรเทำควำมร้ำยแรงของโรค
ดงักล่ำว ส่งผลใหเ้กิดกำรผอ่นคลำยมำตรกำรกำรป้องกนัโรคระบำดท่ีส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวั
ต่อเน่ือง อยำ่งไรกต็ำม สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในประเทศไทยยงัคงอยูแ่ละประเทศไทยยงัคงมำตรกำรป้องกนั
โรคระบำดในภำพรวม ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยในภำพรวมยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ท่ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำร
พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีค่ำควำมนิยม ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ และประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกกำรประเมินกำร    
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ี          
ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและประมำณกำรทำงบญัชีโดยเฉพำะในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนด
อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงสถำนกำรณ์ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีผลต่อกำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรดงักล่ำว 
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ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำร
ของกลุ่มบริษทัในกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ต่อ
กำรพิจำรณำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรบนัทึกรำยกำร
ทำงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและตรวจสอบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ขำ้พเจำ้ได้
ประเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงท ำควำมเขำ้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ี    
ฝ่ำยบริหำรเลือกใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกกลุ่มสินทรัพยด์งักล่ำวและ
อตัรำคิดลดท่ีใช ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิครำะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ ของ 
กลุ่มบริษทัและของอุตสำหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ี
เกิดข้ึนจริง รวมถึงปัจจยัผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดติ้ดตำมกำรประเมินผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ี นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละ
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว 

การรวมธุรกจิ 

ในระหวำ่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดข้ยำยกำรลงทุนในหลำยธุรกิจตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ    

งบกำรเงินขอ้ 42 ซ่ึง ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรธุรกรรมกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือและรับรู้และ   
วดัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยมหรือก ำไรจำก           
กำรซ้ือธุรกิจในรำคำท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจ
เหล่ำน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวมและฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิด   
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยมหรือก ำไรจำก           
กำรซ้ือธุรกิจในรำคำท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 
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ขา้พเจา้ปฏิบติังานตรวจสอบโดยการส่ือสาร ท าความเขา้ใจและประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั
เพือ่ใหไ้ดรั้บหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเพยีงพอและเหมาะสมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• การตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการซ้ือดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามค านิยามของ
การรวมธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหใ้นการซ้ือธุรกิจ  

• การทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาตามวิธีการจดัสรรราคาซ้ือ 
(Purchase Price Allocation) ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบติัและ
ความเป็นอิสระของผูเ้ช่ียวชาญท่ีฝ่ายบริหารใช ้โดยพิจารณาวิธีการและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีใชใ้น
การค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานดงักล่าวกบั
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และสอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต และการ
พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเลือกใช ้

• การพิจารณาการบนัทึกค่าความนิยมหรือก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจในรำคำท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้ำ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

เร่ืองอ่ืน 

หลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบักำรตรวจเงินแผ่นดินท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นและวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  เก่ียวขอ้งเฉพำะในส่วนของกำรตรวจสอบ    
งบกำรเงินซ่ึงผูบ้ริหำรจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                                                    
กลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมหลกัเกณฑม์ำตรฐำนเก่ียวกบักำรตรวจเงิน
แผน่ดินและมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์
อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบักำรตรวจเงินแผ่นดินและมำตรฐำนกำรสอบ
บญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                           
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกบั         
กำรตรวจเงินแผ่นดินและขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีใน
กำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำม
เป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วรำพร ประภำศิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 17 กมุภำพนัธ์ 2565 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 312,730,119,697 332,032,066,865 45,853,391,737 56,341,885,897

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสนั 5 48,906,980,038 84,888,667,336 5,533,088,471 44,404,308,007

ลกูหนีการคา้ 6 196,242,806,275 110,527,807,929 113,907,636,288 72,220,178,987

ลกูหนีอืน 7 64,733,543,285 51,698,643,784 20,414,065,309 11,511,656,565

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 8.1 1,579,817,358 1,718,427,619 4,278,921,224 5,136,742,861

สนิคา้คงเหลือ 10 168,994,348,086 93,526,878,584 12,246,852,998 6,519,530,653

พสัดคุงเหลือ 11 41,415,831,974 36,252,194,811 5,346,756,999 5,979,431,745

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 4,072,920,017 1,628,999,259 308,616,645 521,353,134

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน 2,034,031,239 1,216,108,278 314,540,611 314,540,611

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 9,984,015,672 4,677,560,018 1,879,750,419 1,939,359,173

สนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย 12 2,711,464,728 2,763,089,715 -  -  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 853,405,878,369 720,930,444,198 210,083,620,701 204,888,987,633

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 13 46,464,436,437 23,055,492,926 16,674,234,308 7,007,138,223

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 14.1, 14.4 -  -  376,060,328,121 346,437,271,454

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 14.2, 14.5 52,280,017,017 48,931,851,026 4,959,465,773 4,882,107,972

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 14.3 76,499,009,485 26,748,629,329 -  -  

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 8.2 8,623,739,545 9,631,511,264 119,596,249,616 44,663,265,547

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 15 10,458,680,544 8,026,082,101 3,967,005,551 4,459,121,922

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 16 1,425,414,440,082 1,292,716,831,040 250,669,532,719 261,849,540,708

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 17 79,420,061,047 70,830,830,142 18,746,816,426 19,417,093,792

คา่ความนิยม 18 182,651,763,496 106,994,152,763 -  -  

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 19 144,866,464,889 68,473,144,884 2,605,088,537 2,617,468,313

สนิทรพัยที์เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 20 104,594,596,037 86,945,397,084 -  -  

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.3 63,529,293,997 54,694,329,107 -  1,078,327,020

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 2,594,099,816 3,514,915,967 1,231,953,427 1,829,353,715

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน 11,178,886,301 7,949,887,131 221,482,588 203,671,556

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 23 16,037,466,276 14,739,384,961 90,133,721 54,914,640

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,224,612,954,969 1,823,252,439,725 794,822,290,787 694,499,274,862
รวมสินทรัพย ์ 3,078,018,833,338 2,544,182,883,923 1,004,905,911,488 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย ์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 27 11,631,869,299 4,222,863,582 -  -  

เจา้หนีการคา้ 24 213,784,468,673 108,188,914,563 104,319,825,067 68,011,843,634

เจา้หนีอืน 25 103,079,152,672 66,684,102,197 30,911,400,257 16,057,161,820

เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27 87,648,749,676 73,777,907,740 5,999,383,087 15,225,661,317

หนีสนิตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27 10,741,801,954 7,652,911,432 609,457,556 717,640,576

เงินกูยื้มระยะสนั 27 111,200,400 -  7,217,369,599 2,561,061,960

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 33,423,495,520 19,229,931,274 2,581,880,124 2,338,691,840

ประมาณการหนีสนิคา่รือถอนระยะสนั 29 8,897,750,974 1,890,062,490 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 4,411,718,603 3,718,837,372 505,579,363 94,687,441

หนีสนิทางการเงินหมนุเวียนอืน 5,928,484,788 3,863,740,926 894,359,126 121,509,155

หนีสนิหมนุเวียนอืน 26 11,909,663,343 7,221,351,504 3,278,569,169 2,132,247,406

หนีสนิทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย 12 2,085,885,139 1,575,603,382 -  -  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 493,654,241,041 298,026,226,462 156,317,823,348 107,260,505,149

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาว 27 786,223,589,885 664,732,462,537 183,451,262,580 131,207,226,412

หนีสนิตามสญัญาเช่า  27 53,468,016,789 45,117,012,577 6,437,431,471 7,021,593,512

หนีสนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.3 95,944,765,362 57,904,379,545 870,869,816 -  

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 28 36,895,459,744 34,198,994,004 6,818,317,240 7,662,342,920

ประมาณการหนีสนิคา่รือถอนระยะยาว 29 84,696,385,818 96,770,501,872 -  -  

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 12,157,167,752 11,873,799,449 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 3,714,841,570 5,428,847,966 1,881,031,983 1,253,759,478

หนีสนิทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน 30 12,222,931,830 20,073,353,261 7,173,404,157 17,203,489,070

หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 31 26,101,711,553 24,212,212,163 4,449,024,963 4,696,856,868

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,111,424,870,303 960,311,563,374 211,081,342,210 169,045,268,260

รวมหนีสิน 1,605,079,111,344 1,258,337,789,836 367,399,165,558 276,305,773,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถอืห ุ้น

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น
ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้
หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
ส่วนเกินทนุ(ตาํกว่าทนุ)จากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทยอ่ย 3,095,604,331 (31,517,925,559) -  -  
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 32 1,272,724,959 1,265,209,883 1,272,724,959 1,265,209,883
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 922,091,718,159 869,260,266,823 570,355,191,388    559,627,649,301

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19,604,800,651 (17,598,523,257) 5,247,455,642        1,558,255,961
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 1,006,696,222,041 882,040,401,831 637,506,745,930    623,082,489,086
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 466,243,499,953 403,804,692,256 -  -  

รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น 1,472,939,721,994 1,285,845,094,087 637,506,745,930    623,082,489,086
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น 3,078,018,833,338 2,544,182,883,923 1,004,905,911,488 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กลุ)
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงนิ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2564

หนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 34 2,258,818,487,065 1,615,664,656,670 1,189,700,090,193 842,090,280,589

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 36 1,882,251,511,450 1,446,649,069,758 1,112,048,521,085 799,776,150,087

กาํไรข ันต้น 376,566,975,615 169,015,586,912 77,651,569,108 42,314,130,502

รายไดอื้น 35 28,940,025,225 18,312,507,759 44,837,577,011 52,168,389,506

กาํไร(ขาดทนุ)จากตราสารอนพุนัธ์ (31,958,111,626) 2,266,484,771 (9,391,598,643) (4,728,645,277)

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ (6,468,623,028) 9,269,532,113 861,405,493 6,090,908,810

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 367,080,266,186 198,864,111,555 113,958,952,969 95,844,783,541

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 36 27,245,591,322 27,199,413,803 5,890,348,221 11,573,384,152

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 36 83,044,881,694 68,791,385,136 26,116,781,261 19,997,307,119

คา่ภาคหลวง 37 17,978,441,667 13,398,302,136 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 238,811,351,503 89,475,010,480 81,951,823,487 64,274,092,270

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 14.6 9,010,122,588 4,177,723,193 -  -  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 247,821,474,091 93,652,733,673 81,951,823,487 64,274,092,270

ตน้ทนุทางการเงิน 38 28,163,289,021 28,536,472,808 6,312,810,166 5,940,725,903

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 219,658,185,070 65,116,260,865 75,639,013,321 58,333,366,367

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 22.1 67,590,567,223 25,166,495,951 8,313,623,618 5,815,771,535
กาํไรสาํหรับปี 152,067,617,847 39,949,764,914 67,325,389,703 52,517,594,832

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 108,363,410,834 37,765,808,355 67,325,389,703 52,517,594,832

สว่นทีเป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย 43,704,207,013 2,183,956,559 -  -  
152,067,617,847 39,949,764,914 67,325,389,703 52,517,594,832

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 33 3.79                            1.32                            2.36                            1.84                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กาํไรสาํหรบัปี 152,067,617,847 39,949,764,914 67,325,389,703 52,517,594,832

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 45,680,234,941 (828,450,479) -  -  

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน (1,941,559) (21,996,697) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน 388,312 4,399,340 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 951,280,778 (1,487,882,749) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (221,989,129) 447,476,563 -  -  

สว่นแบ่งกาํไรเบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 493,901,669 757,889,576 -  -  

   รายการทีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ 4,502,976,465 (629,884,463) 1,241,615,766 (33,471,884)

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (1,481,638,190) 115,578,152 (248,323,153) 6,694,377

กาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน 9,253,348,119 (2,906,540,700) 4,611,499,601 326,808,891

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน (2,579,072,039) 66,770,452 (922,299,920) (65,361,778)

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 76,023,527 (225,870,914) -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 56,673,512,894 (4,708,511,919) 4,682,492,294 234,669,606
กาํไรเบด็เสร ็จรวมสาํหรับปี 208,741,130,741 35,241,252,995 72,007,881,997 52,752,264,438

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 147,818,264,820 34,485,354,315 72,007,881,997 52,752,264,438

สว่นทีเป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 60,922,865,921 755,898,680 -  -  
208,741,130,741 35,241,252,995 72,007,881,997 52,752,264,438

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ

สาํหรับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564
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ส่วนเกินทนุ

(ตาํกว่าทนุ) ผลต่างจากการ เงินลงทนุใน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ สิทธิในการขายห ุน้

ทนุออกจาํหน่าย จากการเปลยีนแปลง ทนุสาํรอง แปลงค่างบการเงิน สินทร ัพย ์ การป้องกัน เบ็ดเสร ็จอ ืน จากส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบอ ืน ส่วนของผู้ม ีส่วนได้เสีย

และช ําระ ส่วนเกิน ส่วนได้เสีย ทนุสาํรอง เพ ือกองทนุ ทเีป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสียง ในการร ่วมค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ของส่วนของ รวมส่วนทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ เต็มมูลคา่แล้ว มูลค่าห ุน้สามัญ ในบร ิษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภยั ยังไม่ได้จ ัดสรร ต่างประเทศ ระยะยาวอ ืน กระแสเงินสด และบร ิษัทร ่วม ของบร ิษัทย่อย ผู้ถ ือห ุน้ ผู้ถ ือห ุน้ของบร ิษัทฯ ของบร ิษัทย่อย ส่วนของผู้ถ ือห ุน้

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432) 2,858,740,374 19,840,975 (515,631,390) - (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574
ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี - - - - - (494,598,557) 3,941,032 2,009,921,453 16,005,580 19,725,810 (622,712,347) 1,426,881,528 932,282,971 (662,088,051) 270,194,920

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 หลังปร ับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 868,521,488,916 (18,395,152,400) 4,868,661,827 35,846,555 (495,905,580) (622,712,347) (14,609,261,945) 879,536,392,428 421,773,420,066 1,301,309,812,494

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถ ือห ุน้สาํหร ับปี

สาํรองเพือกองทนุประกันวินาศภยั 32 - - - - 21,553,564 (21,553,564) - - - - - - - - -

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 298,248 - - - - - - 298,248 (1,035,880,517) (1,035,582,269)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (205,634,725) - - - - - - (205,634,725) (109,345,852) (314,980,577)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 50,768,048 - - - - - - 50,768,048 26,993,584 77,761,632

เงินปันผลจ่าย - - - - - (36,559,715,727) - - - - - - (36,559,715,727) - (36,559,715,727)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (13,233,715,724) (13,233,715,724)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - 4,732,939,244 - - - - - - - - - 4,732,939,244 (4,732,939,244) -

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 360,261,263 360,261,263

กาํไรสาํหรบัปี - - - - - 37,765,808,355 - - - - - - 37,765,808,355 2,183,956,559 39,949,764,914

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรบัปี - - - - - (291,192,728) (535,707,402) (2,304,171,589) (657,396,109) 508,013,788 - (2,989,261,312) (3,280,454,040) (1,428,057,879) (4,708,511,919)
ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (31,517,925,559) 2,857,245,725 1,265,209,883 869,260,266,823 (18,930,859,802) 2,564,490,238 (621,549,554) 12,108,208 (622,712,347) (17,598,523,257) 882,040,401,831 403,804,692,256 1,285,845,094,087

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 (31,517,925,559) 2,857,245,725 1,265,209,883 869,260,266,823 (18,930,859,802) 2,564,490,238 (621,549,554) 12,108,208 (622,712,347) (17,598,523,257) 882,040,401,831 403,804,692,256 1,285,845,094,087

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถ ือห ุน้สาํหร ับปี

สาํรองเพือกองทนุประกันวินาศภยั 32 - - - - 7,515,076 (7,515,076) - - - - - - - - -

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (191,884,277) - - - - - - (191,884,277) (102,023,907) (293,908,184)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (33,617,145) - - - - - - (33,617,145) (17,874,067) (51,491,212)

เงินปันผลจ่าย 41 - - - - - (57,696,554,493) - - - - - - (57,696,554,493) - (57,696,554,493)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (20,018,249,708) (20,018,249,708)

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - 34,613,529,890 - - (13,082,263) - - - - - - 34,600,447,627 (33,286,228,505) 1,314,219,122

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 53,800,032,347 53,800,032,347

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุจากการซือธุรกิจ 42 - - - - - - - - - - - - - 1,138,852,712 1,138,852,712

กาํไรสาํหรบัปี - - - - - 108,363,410,834 - - - - - - 108,363,410,834 43,704,207,013 152,067,617,847

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรบัปี - - - - - 2,410,693,756 30,708,868,960 5,813,063,713 299,965,556 381,425,679 - 37,203,323,908 39,614,017,664 17,220,091,812 56,834,109,476
ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 3,095,604,331 2,857,245,725 1,272,724,959 922,091,718,159 11,778,009,158 8,377,553,951 (321,583,998) 393,533,887 (622,712,347) 19,604,800,651 1,006,696,222,041 466,243,499,953 1,472,939,721,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอ ืนของส่วนของผู้ถ ือห ุน้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร ็จอ ืน

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถ ือห ุน้ของบร ิษัทฯ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถ ือห ุน้
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องคป์ระกอบอืน
ของส่วนของผู้ถอืห ุ้น

ท ุนออกจาํหน่าย กาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอ ืน
และชาํระ ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง ทุนสาํรองเพอืกองทุน เงนิลงทุนในสนิทร ัพย ์ รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าห ุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงนิระยะยาวอืน ส่วนของผู้ถอืห ุ้น

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 544,005,237,331 1,426,466,098 607,306,733,689
ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (266,248,640) (129,657,250) (395,905,890)

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 หลังปร ับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 543,738,988,691 1,296,808,848 606,910,827,799
การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืห ุ้นสาํหร ับปี
สาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 32 -  -  -  21,553,564 (21,553,564) -  -  
เงนิปันผลจ่าย -  -  -  -  (36,559,715,727) -  (36,559,715,727)
กาํไรสาํหรบัปี -  -  -  -  52,517,594,832 -  52,517,594,832
กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบัปี -  -  -  -  (47,664,931) 261,447,113 213,782,182
ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086
การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืห ุ้นสาํหร ับปี
สาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 32 -  -  -  7,515,076 (7,515,076) -  -  
เงนิปันผลจ่าย 41 -  -  -  -  (57,696,554,493) -  (57,696,554,493)
กาํไรสาํหรบัปี -  -  -  -  67,325,389,703 -  67,325,389,703
กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบัปี -  -  -  -  1,106,221,953 3,689,199,681 4,795,421,634
ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,272,724,959 570,355,191,388 5,247,455,642 637,506,745,930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว
กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืห ุ้น (ต่อ)
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 219,658,185,070 65,116,260,865 75,639,013,321 58,333,366,367

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 146,789,779,649 139,879,640,255 18,851,476,185 19,539,718,987
ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย์ 121,501,954 318,043,573 133,747,744 38,883,912
(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ 1,153,210,864 (1,955,924) (5,449,431) (5,743,225,761)
กาํไรจากการเปลียนสถานะเงินลงทนุ (503,791,641) -  -  -  
กาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูค่ายตุิธรรม (10,693,778,833) (125,055,903) -  -  
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ 13,287,037,570 11,907,832,508 5,196,577,196 80,941,293
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ -  9,451,455 -  1,722,722,603
ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (9,010,122,588) (4,177,723,193) -  -  
ประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 3,397,662,035 2,554,015,587 640,401,880 700,412,116
(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน 18,977,894,183 (3,682,982,828) 4,910,749,375 (587,655,688)
(กาํไร)ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ (1,703,374,031) 3,605,656,120 1,917,252,104 1,531,877,016
(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาซือขายสินคา้
   ทียงัไมเ่กิดขึนจรงิ 268,863,858 837,920,044 (71,232,282) (39,138,489)
(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุผ่านกาํไรขาดทนุ (52,665,423) 156,283,646 (27,092,759) 36,956,665
(โอนกลบั)ผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนี (1,603,917,634) 600,045,398 (1,535,879,765) (54,546,505)
ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 6,763,906,152 1,943,211,886 -  -  
โอนกลบัค่าเผือการปรบัมลูค่าสินคา้คงเหลือ (163,398,479) (468,652,569) (279,849,140) (39,170,319)
สาํรองพสัดสุินเปลืองเสือมสภาพ 1,437,607,156 610,670,210 -  1,230,564
เงินปันผลรบั (457,214,221) (620,394,481) (33,317,981,304) (31,929,477,375)
ดอกเบียรบั (2,522,340,731) (3,933,495,774) (1,918,737,537) (2,158,499,945)
ตน้ทนุทางการเงิน 28,163,289,021 28,536,472,808 6,312,810,166 5,940,725,903
อืน ๆ 31,235,162 223,810,952 (528,447,396) (406,931,994)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีสินดาํเนินงาน 413,339,569,093 243,289,054,635 75,917,358,357 46,968,189,350

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

สินทรพัยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลกูหนีการคา้ (75,984,989,496) 56,322,036,756 (40,212,760,523) 39,376,567,450
ลกูหนีอืน (10,943,931,998) 1,059,837,344 (8,948,279,364) (1,094,230,091)
สินคา้คงเหลือและพสัดคุงเหลือ (64,612,359,820) 22,119,176,208 (5,534,515,843) (1,855,733,866)
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน (5,505,461,479) 4,657,060,862 61,429,343 5,078,582,264
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน (1,805,890,515) (2,257,228,437) (52,157,202) 91,235,182

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้ 93,815,413,427 (52,544,873,123) 36,408,146,544 (32,584,166,677)
เจา้หนีอืน 35,448,496,439 (2,342,382,351) 13,978,060,691 (3,650,036,749)
หนีสินหมนุเวียนอืน 12,691,006,641 1,234,683,541 1,918,980,962 (1,116,637,167)
หนีสินไมห่มนุเวียนอืน (23,368,923,464) (9,092,368,733) (11,242,656,191) (692,624,460)

(40,266,640,265) 19,155,942,067 (13,623,751,583) 3,552,955,886
เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 373,072,928,828 262,444,996,702 62,293,606,774 50,521,145,236
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (50,648,238,002) (43,853,246,803) (7,291,861,572) (6,204,047,973)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 322,424,690,826 218,591,749,899 55,001,745,202 44,317,097,263

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายสาํหรบัทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (135,677,727,733) (143,343,982,049) (9,465,894,815) (16,353,447,040)
เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (2,466,015,708) (3,608,598,634) (191,430,214) (224,794,789)
เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมนิค่า (4,200,411,986) (2,929,002,435) -  -  
เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช้ (280,659,789) (457,407,279) (162,618,109) (4,924,450)
เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน (12,242,805,276) (7,292,636,207) (5,655,242,632) (3,792,175,260)
เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ (207,569,365,101) (1,615,027,703) -  -  
เงินสดจ่ายสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายในการซือสดัส่วนการถือหุน้ในการรว่มคา้ (1,745,295,969) -  -  -  
เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  -  (31,959,214,668) (19,828,276,040)
เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (50,379,458,539) (2,569,730,376) (77,357,800) (90,196,283)
เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาว (9,649,611,689) (3,482,174) (104,552,396,920) (26,969,071,400)
เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนพุนัธ์ (31,367,419) (773,688,042) (31,367,419) (773,688,042)
เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 372,576,068 253,149,344 82,344,508 917,962,500
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 4,467,435,884 15,185,632,747 4,333,217,228 11,156,871,670
เงินสดรบัจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 1,560,487,060 -  -  -  
เงินสดรบัสทุธิจากการซือสินทรพัย์ 382,071,467 -  -  -  
เงินสดรบัจากการปิดบรษัิทยอ่ย -  -  840,290,866 -  
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  -  -  12,625,071,400
เงินสดรบัจากการขายและการลดทนุของเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 1,774,029,229 1,182,300,735 -  1,170,000,000
เงินสดรบัคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาว 1,221,506,628 2,274,758,685 32,262,469,379 17,932,543,664
เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 33,648,800 729,983,000 33,648,800 729,983,000
เงินสดรบัจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบรกิารนาํมนั -  1,719,000 -  -  
เงินใหกู้ยื้มระยะสนัลดลง(เพิมขึน) (12,383,522,502) -  (1,553,322,309) 5,782,248,761
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนัลดลง(เพิมขึน) 34,304,077,087 (53,764,919,905) 35,741,229,457 (35,848,776,053)
เงินสดรบัจากดอกเบีย 2,008,250,705 2,864,805,266 2,080,352,721 2,039,148,552
เงินสดรบัจากเงินปันผล 5,193,924,046 5,282,514,141 34,840,385,881 31,892,263,820

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (385,308,234,737) (188,583,611,886) (43,434,906,046) (19,639,255,990)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษัิทยอ่ย 53,800,032,347 267,651,233 -  -  
เงินสดรบัจากการขายหุน้ทนุซือคืนของบรษัิทยอ่ย 1,353,929,175 -  -  -  
เงินสดรบัจากการกูยื้มระยะยาว 207,295,898,664 210,692,854,323 52,952,841,110 57,023,727,626
เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 58,279,590 -  -  -  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (104,120,155,071) (73,027,210,447) (15,230,000,000) (27,118,000,000)
เงินสดจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่า (9,416,014,865) (8,371,814,946) (564,220,898) (718,285,162)
เงินสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (179,797,878) (481,276,589) (88,298,681) (87,921,923)
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ -  (964,918,042) -  -  
เงินสดจ่ายจากการเปลียนสดัส่วนเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (28,512,000) -  -  -  
เงินกูยื้มระยะสนัเพิมขึน(ลดลง) 108,734,800 (1,124,546,594) 4,656,307,640 (926,499,476)
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) 5,539,097,815 (40,368,107,350) -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (29,752,338,860) (26,938,729,848) (6,174,811,647) (5,853,526,617)
เงินปันผลจ่าย (78,469,132,743) (51,624,218,700) (57,694,126,039) (36,557,695,167)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 46,190,020,974 8,059,683,040 (22,142,308,515) (14,238,200,719)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,737,215,434 1,432,810,672 86,975,199 (578,564,569)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,014,799,881) 105,035,582 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย (330,839,784) (116,058,395) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (19,301,947,168) 39,489,608,912 (10,488,494,160) 9,861,075,985
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 332,032,066,865 292,542,457,953 56,341,885,897 46,480,809,912
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันปลายปี 4 312,730,119,697 332,032,066,865 45,853,391,737 56,341,885,897

รายการทมีิใช ่เงนิสด
เจา้หนีจากการซือสินทรพัยถ์าวร 18,679,913,157 17,087,410,494 1,820,355,307 1,252,711,363
เจา้หนีจากการซือสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 365,171,767 419,054,049 141,989,236 71,341,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

หมำยเหต ุ หวัข้อเรื่อง 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชี 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5 เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ 

6 ลกูหนีก้ารคา้ 

7 ลกูหนีอ้ื่น 

8 เงินใหกู้ยื้ม 

9 รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

10 สินคา้คงเหลือ 

11 พสัดคุงเหลือ 

12 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 

13 เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น 

14 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม 

15 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

16 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

17 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

18 คา่ความนิยม 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 

20 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 

21 การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์

22 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

23 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 

24 เจา้หนีก้ารคา้ 

25 เจา้หนีอ้ื่น 

26 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

27 เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า 

28 ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

29 ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน 
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หมำยเหต ุ หวัข้อเรื่อง 

30 หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 

31 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 

32 ทนุส ารอง 

33 ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

34 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

35 รายไดอ้ื่น 

36 คา่ใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

37 คา่ภาคหลวง 

38 ตน้ทนุทางการเงิน 

39 ส่วนงานด าเนินงาน 

40 เครื่องมือทางการเงิน 

41 เงินปันผลจ่าย 

42 การซือ้ธุรกิจ 

43 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ 

44 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวโครงการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

45 ภาระผกูพนัและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 

46 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

  



 

14 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท 
 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บรษิัทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทนุในบริษัทย่อย การรว่มการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย ธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 39 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณด์งักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่า
ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ ผูบ้ริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นตา่ง ๆ เม่ือสถานการณมี์การเปลี่ยนแปลง ดว้ยขอ้มลูที่ดีที่สดุที่ผูบ้รหิารทราบจนถึงวนัที่ในรายงานทางการเงินฉบบันี ้
 

2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดในพระราชบญัญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึง
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 
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2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ (ตอ่) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของ          
งบการเงิน ยกเวน้ รายการบัญชีบางประเภทซึ่งใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
 

งบการเงินของบริษัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ รายการที่มีสาระส าคญัซึ่ง
เกิดขึน้ระหวา่งบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดถ้กูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกตา่งกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. นโยบำยกำรบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
 

ในระหวา่งปี กลุม่บรษิัทไดน้ ามาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึง่มี
ผลบังคับใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพื่อใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึง่จะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง
หรือจดัใหมี้ขึน้เพื่อใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือ
ขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

ปัจจบุนัผูบ้รหิารของกลุม่บรษิัทอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ่งบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
 

3.3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดภายในสามเดือนและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ส่วนเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน แสดงเป็นหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.3.2 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยราคาทุนค านวณตามเกณฑ์    
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ราคาทนุของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทนุทัง้หมดในการซือ้ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การซือ้ ส่วนลดรบั ส่วนลดตามปรมิาณการซือ้ รวมถึงเงินน าส่งหรือเงินรบัชดเชยจากภาษีและกองทนุต่าง ๆ ส่วนมลูค่าสทุธิที่
จะไดร้บันั้นค านวณจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นเพื่อใหส้ินคา้นั้น
ส าเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง และรบัรูส้่วนของมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัที่ต  ่ากว่าราคาทุนในก าไรหรือขาดทุน
ภายใตห้วัขอ้ตน้ทนุขาย และกลุม่บรษิัทจะรบัรูส้  ารองสินคา้เสื่อมสภาพเม่ือสินคา้ลา้สมัย หรอืเสื่อมคณุภาพ 
 

สินคา้คงเหลือภายใตล้กัษณะการคา้แบบนายหนา้-ผูค้า้สินคา้โภคภัณฑแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหัก
ตน้ทนุในการขาย 
 

3.3.3 พสัดคุงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซึ่งค านวณตามเกณฑถ์ัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก หักดว้ยส ารองพัสดุเสื่อมสภาพส าหรบัพัสดุที่
เสื่อมสภาพ ลา้สมยั หรอืไม่ไดใ้ชง้าน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
 

3.3.4 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
 

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จ  าหน่าย (ที่ประกอบดว้ยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไว้
เพื่อขาย) จะถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมลูค่าตามบญัชีที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจาก
การใชส้ินทรพัยน์ัน้ตอ่ไป 
ซึ่งจะเกิดขึน้เม่ือการขายนัน้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมากและสินทรพัยน์ัน้มีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจบุนั 
โดยขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงที่เป็นไปตามปกติและถือปฏิบตัิกนัทั่วไปส าหรบัการขายสินทรพัยน์ัน้ ซึ่งผูบ้ริหารไดผ้กูมดักับแผนการ
เสนอขายสินทรพัยอ์ย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคลอ้งกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรพัยน์ั้น โดยไดเ้ริ่ม
ด าเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ือ้และเพื่อท าตามแผนใหส้มบูรณแ์ละมีความเป็นไปไดว้่าการขายจะเสร็จสมบรูณภ์ายในหนึ่งปี
นบัจากวนัที่จดัประเภท โดยสินทรพัยห์รอืกลุ่มสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายนัน้จะวดัมลูคา่ดว้ยจ านวนที่ต  ่ากวา่ระหวา่งมลูค่าตามบญัชี
กบัมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.4 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (ตอ่) 
 

กลุ่มบริษัทหยดุคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัอาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ถกูจดัประเภทเป็น
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย ตัง้แต่วนัที่ที่สินทรพัยด์งักล่าวเขา้เง่ือนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย กลุ่มบริษัท
ยงัคงรบัรูต้่อไป ส าหรบัหนีส้ิน รวมถึงดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหนีส้ินซึ่งถกูจดัประเภทเป็นหนีส้ินที่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
 

3.3.5 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม การควบคุมเกิดขึน้เม่ือบริษัทใหญ่มี
อ านาจเหนือบริษัทย่อยและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย รวมถึงมี
ความสามารถในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากอ านาจเหนือบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรณีที่บรษิัทใหญ่มีสิทธิในการ
ออกเสียงนอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่พิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งว่ามีอ านาจเหนือ
บรษิัทย่อยหรอืไม่  
 

งบการเงินของบรษิัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัจากวนัที่มีการควบคมุจนถึงวนัที่การควบคมุสิน้สดุลง 
 

บริษัทใหญ่ปันส่วนก าไรหรือขาดทุน และแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหก้ับส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท
ใหญ่และสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ แมว้า่จะท าใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุติดลบ 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจโดยปฏิบตัิตามวิธีซือ้ ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกัน 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจวัดมูลค่าดว้ยจ านวนรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษัทของผูถู้กซือ้และมลูค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส าเร็จ
จากการทยอยซือ้) 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มลูค่าของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องผูถ้กูซือ้ตามสดัส่วนของหุน้ที่ถือโดยสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุนัน้ 

• กรณีการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซือ้ กลุม่บรษิัทวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียที่ถืออยู่ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่
โดยใชม้ลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทนุที่เกิดขึน้ในก าไรหรอืขาดทนุ 

• ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายใหแ้ก่ที่ปรึกษา ผูป้ระเมินราคา และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ 
บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทนุ 

 

กลุม่บรษิัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมาดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.5 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย (ตอ่) 
 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในบรษิัทย่อยโดยที่ไม่ไดท้  าใหก้ลุ่มบรษิัทสญูเสียอ านาจในการควบคมุ กลุ่มบรษิัท
บนัทึกรายการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวภายใตห้วัขอ้ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดส้่วนเสียในบริษัทย่อยใน
ส่วนของผูถื้อหุน้  
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในก าไร
หรอืขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทนุ 
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยรายช่ือบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียของบริษัทย่อยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

3.3.6 เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม 
 

การรว่มคา้คือการรว่มการงานซึ่งกลุ่มบรษิัทมีการควบคมุรว่มและมีสิทธิในสินทรพัยส์ทุธิของการรว่มการงานนัน้ การควบคมุ
ร่วมหมายถึงการร่วมกันควบคุมการงานซึ่งไดต้กลงกันไวใ้นสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเม่ือการตัดสินใจใด ๆ 
เก่ียวกบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูท้ี่รว่มกนัควบคมุแลว้เท่านัน้ 
 

บริษัทรว่มเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแตไ่ม่ถึงระดบัที่จะควบคมุหรอืควบคมุรว่มในนโยบายดงักล่าว  
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีซือ้เป็นวิธีการบญัชีส าหรบัการบนัทึกการไดม้าซึ่งการร่วมคา้และบริษัทร่วม ยกเวน้กรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั โดยราคาทนุจะรวมราคาซือ้และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทนุ ณ 
วนัที่ซือ้เงินลงทนุ กลุ่มบริษัทจะรบัรูผ้ลต่างระหวา่งตน้ทนุของเงินลงทนุกบัมลูค่ายตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ระบไุด้
ของการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม เฉพาะสว่นที่เป็นของกลุม่บรษิัท ดงันี ้

• ค่าความนิยมที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทรว่มหรือการรว่มคา้รวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ โดยจะไม่มีการตดัจ าหน่าย
คา่ความนิยมนัน้ 

• ส่วนต่างระหวา่งมลูค่ายตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ระบไุดใ้นผูไ้ดร้บัการลงทนุเฉพาะส่วนที่เป็นของกลุม่บรษิัทที่
สงูกวา่ตน้ทนุของเงินลงทนุ ถือเป็นรายได ้ในการรบัรูส้่วนแบง่ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.6 เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (ตอ่) 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทนุของการรว่มคา้และบริษัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่มี
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจนถึงวนัที่การมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัสิน้สดุลง รายการก าไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่ไดเ้กิดขึน้ระหว่าง
กลุ่มบริษัทกบัการรว่มคา้และบริษัทรว่มจะถกูตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในการรว่มคา้และบริษัทรว่มนัน้ เวน้แต่มี
หลกัฐานวา่สินทรพัยท์ี่โอนระหวา่งกนัดงักล่าวเกิดการดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มบริษัทรบัรูส้่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของการร่วมคา้และบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนไดเ้สียในก าไรหรือ
ขาดทนุของการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม เงินปันผลที่กลุ่มบรษิัทไดจ้ากการรว่มคา้และบรษิัทรว่มจะน าไปหกัจากมลูค่าตามบญัชี
ของเงินลงทนุ 
 

กลุม่บรษิัทจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทนุจากการรว่มคา้และบรษิัทรว่มอีกต่อไป หากส่วนแบง่ขาดทนุของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้
และบรษิัทรว่มมีมลูค่าเท่ากบัหรอืเกินกวา่มลูค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม เวน้แตก่ลุม่บรษิัทไดค้ า้
ประกนัหรอืมีภาระผกูพนัในหนีส้ินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายช าระหนีแ้ทนการรว่มคา้และบรษิัทรว่ม  
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในก าไร
หรอืขาดทนุ 
 

เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษิัทรว่มแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทนุและแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สีย  
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยรายช่ือการรว่มคา้และบรษิัทรว่มของกลุ่มบริษัทและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของการรว่มคา้และ
บรษิัทรว่มไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

3.3.7 การด าเนินงานรว่มกนั 
 

การด าเนินงานร่วมกันเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพนัในหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งกับการรว่ม
การงานนัน้ กลุ่มบริษัทรบัรูส้ินทรพัย ์หนีส้ิน รายได ้และค่าใชจ้่ายตามส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัในงบการเงินรวม
นบัตัง้แตว่นัที่มีการควบคมุรว่มจนถึงวนัที่การควบคมุรว่มสิน้สดุลง  
 

กลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานร่วมกันและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียของการด าเนิ นงานร่วมกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.8 บคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูควบคมุโดยบริษัทฯ 
หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทที่ท  าหนา้ที่ถือหุน้ของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกนั รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั หรือมีอ านาจควบคมุรว่ม นอกจากนี ้
บคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทรว่ม การรว่มคา้ ผูบ้รหิารส าคญั และกรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงกิจการ
ที่ผูบ้รหิารส าคญั หรอืกรรมการของบรษิัทฯ มีอ านาจควบคมุ หรอืมีอ านาจควบคมุรว่ม หรอืมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ ไม่วา่
จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ ค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.3.9 การแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ 
 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่าง ๆ ของแตล่ะกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของแตล่ะกิจการนัน้ 
 

กลุ่มบรษิัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึน้ใหเ้ป็นสกลุเงินที่ ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เป็นตวัเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้
เป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทนุที่เกิดจากการรบั
หรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เป็นตวัเงินดงักล่าว จะรบัรูใ้นก าไร
ขาดทนุ 
 

กลุ่มบริษัทแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศที่จดัท างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลง
ค่าสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดว้ยอตัราปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และแปลงค่างบก าไรขาดทนุโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนถวั
เฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดขึน้จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจ านวนสะสม
ภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบรษิัทจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จะบนัทึกผลต่างซึ่งแสดงภายใตส้่วนของผูถื้อหุน้เป็นส่วนหนึ่งของก าไรหรือ
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหน่วยงานในตา่งประเทศนัน้  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.10 ตน้ทนุการกูยื้ม 
 

ตน้ทุนการกูยื้ม ประกอบดว้ย ดอกเบีย้และตน้ทุนอื่นที่เกิดจากการกูยื้ม โดยตน้ทุนการกูยื้มที่เก่ียวขอ้งกับการไดม้า ซึ่งการ
ก่อสรา้ง หรือการผลิตสินทรพัยท์ี่เขา้เง่ือนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนสินทรพัยด์งักล่าว จนกระทั่งการด าเนินการส่วน
ใหญ่ที่จ  าเป็นในการเตรยีมการก่อสรา้ง หรอืการผลิตสินทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ามประสงคเ์สรจ็สิน้ลง ในกรณีที่
เงินกูยื้มเกิดขึน้โดยเฉพาะ เพื่อก่อสรา้งหรอืผลิตสินทรพัย ์จ านวนตน้ทนุการกูยื้มที่รวมเป็นราคาทนุของสินทรพัยน์ัน้เป็นตน้ทนุ
การกูยื้มที่เกิดขึน้จริงในระหว่างปีของเงินกูน้ัน้ หกัดว้ยรายไดท้ี่เกิดจากการน าเงินกูด้งักล่าวไปลงทนุเป็นการชั่วคราว กรณีที่
เงินกูยื้มมีวตัถปุระสงคท์ั่วไป กลุ่มบรษิัทใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทนุของสินทรพัยค์ณูดว้ยรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ในการปันส่วนตน้ทนุการกูยื้มเป็นราคาทนุของสินทรพัย ์
 

ตน้ทนุการกูยื้มอื่นถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที่เกิดรายการ 
 

3.3.11 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ แสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยคา่เสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยค่า ซึง่ราคาทนุรวมถึงรายจ่าย
ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรพัย ์
 

กลุ่มบรษิัทใชว้ิธีราคาทนุส าหรบัการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ โดยแนวทางราคาทนุนัน้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดในนโยบายการบญัชีหวัขอ้ “ที่ดิน อาคารและอปุกรณ”์ 
 

ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยซ์ึ่งอยู่
ระหวา่ง 2 - 32 ปี และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัที่ดินและงานระหวา่งก่อสรา้ง 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ไดร้บัสทุธิจากการจ าหน่ายกับมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้ินทรพัยอ์ยู่ในสถานที่และสภาพที่พรอ้มใชง้าน และประมาณการค่ารือ้ถอนการขน
ยา้ยและการบรูณะสถานที่ตัง้ของสินทรพัย ์ซึง่เป็นภาระผกูพนัที่เกิดจากการไดห้รอืใชส้ินทรพัยน์ัน้  
 

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรกัษาจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที่เกิดรายการขึน้ ส่วนตน้ทุนของการปรบัปรุง
สินทรัพยใ์ห้ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญ ตน้ทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการตรวจสอบครัง้ใหญ่ กลุ่มบริษัทจะรบัรูต้น้ทนุดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบญัชี
ของสินทรพัย ์ทัง้นี ้ส  าหรบักรณีที่มีการเปลี่ยนแทน กลุม่บรษิัทจะตดัมลูค่าตามบญัชีของสว่นประกอบที่ถกูเปลี่ยนแทนออก 
 

การก าหนดคา่เสื่อมราคา กลุม่บรษิัทพิจารณาแตล่ะส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือแตล่ะส่วนประกอบนัน้มีสาระส าคญั 
 

มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประมาณดว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
หลังจากหักตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการจ าหน่ายสินทรพัย์นั้น หากสินทรพัยน์ั้นมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะเป็นเม่ือ
สิน้สดุอายกุารใชป้ระโยชน ์ 
 

กลุม่บรษิัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใชป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยอ์ย่างนอ้ยทกุสิน้ปี 
 

ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงหรือตามสดัส่วนของผลผลิตตลอดอายุการใช้
ประโยชนท์ี่ประมาณการไวข้องสินทรพัยแ์ตล่ะประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร  2 - 50 ปี 
เครื่องจกัร และอปุกรณ ์  2 - 40 ปี 
สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  5 - 30 ปี หรือตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรพัยเ์หมือง   ตามหน่วยของผลผลิต 
สินทรพัยอ์ื่น ๆ  2 - 40 ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัที่ดินและงานระหวา่งก่อสรา้ง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจากการขายกับมูลค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย และรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(ตอ่) 
 

สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทที่ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม บันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลส าเรจ็ของงาน (The Successful Efforts Method) ซึง่มีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

ตน้ทนุสนิทรพัย ์
 

ตน้ทนุของสินทรพัย ์ประกอบดว้ย ตน้ทนุทัง้หมดเพื่อการไดม้าซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทนุในการไดม้าในสดัส่วน
ของสินทรพัย ์ตน้ทนุคา่รือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอปุกรณต์า่ง ๆ 
 

ตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมส ารวจ จะถูกบันทึกเป็นสินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า และจะ
เปลี่ยนเป็นสินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้ เม่ือมีการส ารวจพบ
ปรมิาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์แต่จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่มีการพิสจูน์
วา่ไม่พบปรมิาณส ารอง หรอืพบแตไ่ม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์ 
 

รายจ่ายส ารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส ์ตลอดจนค่าสงวนพืน้ที่ในช่วงการส ารวจ บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที่เกิดใน
ก าไรหรอืขาดทนุ 
 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา ทัง้ในส่วนของสินทรพัยท์ี่พบปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้ รวมถึงตน้ทุนของหลุมพัฒนาที่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสินทรพัย ์
 

คา่เสือ่มราคา 
 

คา่เสื่อมราคาของตน้ทนุการไดม้าซึง่สิทธิในผลผลิตปิโตรเลียม ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอด
อายขุองปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ (Proved Reserves) ค่าเสื่อมราคาของตน้ทนุหลมุส ารวจ  การพฒันา รวมถึงตน้ทนุค่ารือ้
ถอนอปุกรณก์ารผลิต ยกเวน้ โครงการที่ยงัไม่ส  าเร็จค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณส ารองที่พิสจูน์
แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ละพฒันาส าเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัทรบัรูก้าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการปรมิาณส ารองโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้และปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ละพฒันาส าเรจ็ ค านวณโดยวิศวกรของกลุ่มบรษิัท และขอ้มลูที่ไดร้บั
จากผูร้ว่มด าเนินงาน 
 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัเครื่องมือ อปุกรณต์า่ง ๆ และอื่น ๆ ค านวณโดยวิธีเสน้ตรง ตามอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.12 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(ตอ่) 
 

สินทรพัยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน บนัทึกบญัชีเก่ียวกับสินทรพัยท์ี่ใชเ้พื่อการส ารวจและการผลิตถ่านหิน ซึ่งประกอบดว้ย สิทธิใน
เหมืองถ่านหิน และคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี โดยมีนโยบายการบญัชี ดงันี ้
 

สทิธิในเหมอืงถ่านหนิ 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทัง้หมดเพื่อการไดม้าซึ่งสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุนค่าส ารวจและ
พฒันาพืน้ที่เหมืองถ่านหิน 
 

คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและพฒันาเหมอืงรอตดับญัช ี
 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและตน้ทนุในการพฒันาพืน้ที่จะถกูบนัทึกเป็นสินทรพัยเ์หมืองภายใตส้ินทรพัยท์ี่เกิดจากการ
ส ารวจและประเมินค่า และจะเปลี่ยนเป็นสินทรพัยเ์หมืองภายใต ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  แต่หากพิสจูนแ์ลว้ว่าไม่สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะถกูตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายทัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทนุในงวดท่ีเกิดขึน้  
 

คา่เสือ่มราคา 
 

ค่าเสื่อมราคาของตน้ทนุการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์หมือง ค านวณโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ตลอดอายขุอง
ปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ (Proved Reserves) 
 

ปรมิาณสดัส่วนของผลผลิตและอายกุารใชป้ระโยชนข์องสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุม่บรษิัท  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.13 คา่ความนิยม 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกมลูค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมดว้ยราคาทนุ ซึ่งเท่ากบัตน้ทนุการรวมธุรกิจส่วนที่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของ
สินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกิดขึน้  
แต่หากมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าสงูกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้่วนที่สงูกว่าเป็นก าไรใน
ก าไรหรือขาดทุน 

 

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมธุรกิจให้กับหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จากการรวม
ธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากว่ามลูค่า
ตามบญัชี กลุ่มบรษิัทจะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทนุ และกลุ่มบรษิัทไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการ
ดอ้ยคา่ไดใ้นอนาคต 
 

3.3.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน แสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยน์ัน้ ณ วนัที่
ซือ้ธุรกิจ สว่นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการอื่น กลุม่บรษิัทบนัทกึตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยน์ัน้ตามราคาทนุ 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ประกอบดว้ย สิทธิในการใชค้อมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์สัญญาซือ้ขายกับลูกคา้ (Customer Contracts) 
ลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคา้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ เช่น สิทธิในการด าเนินงานอื่น  
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนถกูตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุ โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชป้ระโยชนซ์ึ่งอยู่
ระหวา่ง 2 - 50 ปี  
 

กลุม่บรษิัททบทวนมลูค่าคงเหลือ อายกุารใชป้ระโยชน ์และวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอย่างนอ้ยทกุสิน้ปี  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.15 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรพัยใ์นการส ารวจและประเมินค่าแหลง่ปิโตรเลียม 
 

กลุ่มบรษิัทบนัทึกสินทรพัยใ์นการส ารวจและประเมินคา่แหล่งปิโตรเลียมเป็นสินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่โดย
ใชร้าคาทนุ เม่ือมีการส ารวจพบปรมิาณส ารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรพัยภ์ายใตโ้ครงการนัน้จะถกูโอนไปเป็นสินทรพัย์
เพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.3.12  
 

ส าหรบัโครงการที่พิสูจนว์่าไม่พบปริมาณส ารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรพัยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูก        
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทนุ 
 

สินทรพัยเ์หมือง 
 

คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและประเมินค่าบนัทกึเป็นตน้ทนุสินทรพัย ์โดยใชร้าคาทนุ เมื่อเขา้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้

• ตน้ทุนสินทรพัยน์ั้นคาดว่าจะไดร้บัคืนเม่ือพืน้ที่นั้นไดร้บัการพัฒนาแลว้เสร็จและเริ่มการท าเหมืองหรือจากการขาย      
พืน้ที่ส  ารวจ หรอื 

• กิจกรรมการส ารวจในพืน้ที่ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนย์งัไม่ถึงขัน้ที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณส ารองใน
เชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผล และกิจกรรมการส ารวจยงัด าเนินอยู่โดยตอ่เน่ือง 

 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการส ารวจและประเมินค่าที่ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้จะถกูรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุ 
แต่หากพืน้ที่ไดร้บัการพฒันาและกิจกรรมการท าเหมืองเริ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและประเมินค่าที่บนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัย์
จะโอนไปเป็นสินทรพัย์เหมืองภายใต ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และมีวิธีวดัมลูค่าภายหลงัตามวิธีการที่ระบุไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.3.12 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.16 การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย เงินลงทนุในบริษัทรว่ม
และการรว่มคา้ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สินทรพัยส์ิทธิการใช ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ หรอืสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนอื่นของ
กลุ่มบรษิัทหากมีขอ้บง่ชีว้า่สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม และสินทรพัยไ์ม่
มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบรษิัทรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเม่ือมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั
คืนของสินทรพัยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรพัย ์กลุ่มบรษิัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมลูค่า
ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี่ก  าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่ม
บรษิัทใชแ้บบจ าลองการประเมินมลูคา่ที่ดีที่สดุซึง่เหมาะสมกบัสินทรพัย ์ซึง่สะทอ้นถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะไดม้าจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซือ้กับผู้ขายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุม่บรษิัทจะรบัรูร้ายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  
 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ยกเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรพัยท์ี่รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลง กลุม่บรษิัทจะประมาณมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชก้  าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสดุ โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่
ของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทนุทนัที  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.17 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุม่บรษิัทจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะ
เป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเม่ือสญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคุมการใชส้ินทรพัยท์ี่ระบุไดส้  าหรบั
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกบัสิ่งตอบแทน 
 

กลุม่บรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และ
สญัญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุ่มบริษัทบันทึ ก
สินทรพัยส์ิทธิการใชซ้ึง่แสดงสิทธิในการใชส้ินทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้ินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้
 

สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดั
มลูค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจาก
การรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อน
วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 
 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้ านวณจากราคาทุน โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี ้
 

ที่ดิน  2 - 90 ปี 
อาคาร  2 - 99 ปี 
เครื่องจกัร และอปุกรณ ์  2 - 40 ปี 
ยานพาหนะ   2 - 51 ปี 
สินทรพัยอ์ื่น ๆ  2 - 12   ปี 

 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบรษิัทเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่าหรือราคาทนุของสินทรพัยด์งักล่าว
ไดร้วมถึงการใชส้ิทธิเลือกซือ้ คา่เสื่อมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์
 

สินทรพัยส์ิทธิการใชท้ี่จดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.17 สญัญาเช่า (ตอ่) 
 

กลุม่บรษิัทในฐานะผูเ้ช่า (ตอ่) 
 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 
 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ านวนเงินที่
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่หักดว้ยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อ ยู่กับดัชนีหรืออัตรา 
จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตสุมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใชส้ิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้
เห็นวา่กลุม่บรษิัทจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุม่บรษิัทบนัทึกคา่เช่าผนัแปรที่ไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นคา่ใชจ้่าย
ในงวดที่เหตกุารณห์รอืเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  
 

กลุ่มบริษัทคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอัตราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัรา
ดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชี
ของหนีส้ินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า หรอืการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 
 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า 
 

สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านับตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมี
มลูค่าต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

กลุม่บรษิัทในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
 

กรณสีญัญาเช่าเงนิทนุ 
 

สญัญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าเงินทนุ ณ วนัที่
สญัญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีด้ว้ยจ านวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่าหรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินที่จะไดร้บัตามสญัญาเช่าและมลูค่าคงเหลือที่ไม่ไดร้บัการประกัน หลงัจาก
นัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบที่สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทนุสทุธิตาม
สญัญาเช่า 
 

  



 

30 

3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.17 สญัญาเช่า (ตอ่) 
 

กลุม่บรษิัทในฐานะผูใ้หเ้ช่า (ตอ่) 
 

กรณสีญัญาเช่าด าเนนิงาน 
 

สญัญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัทบนัทึกจ านวนเงินที่ไดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอด
อายขุองสญัญาเช่า ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์
อา้งอิงและรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
 

3.3.18 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 
 

กลุ่มบริษัทค านวณภาษีเงินไดส้  าหรบักิจการที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร 
พระราชบญัญตัิภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในประเทศอื่น ๆ 
ที่กลุม่บรษิัทไดไ้ปลงทนุ 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั ไดแ้ก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระ ซึ่งค านวณจากก าไรประจ าปีที่ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที่
ประกาศใช ้ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่ค  านวณภาษีเงินได ้ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีที่
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตัง้เต็มจ านวนตามวิธีบนัทึกหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินกบัมลูค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวตามงบการเงินรวมส่วนใหญ่เกิดจาก
รายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ประมาณการหนีส้ินคา่รือ้ถอน และขาดทนุ
สะสมยกไป 
 

อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ใชเ้ป็นอตัราในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.18 ภาษีเงินได ้(ตอ่) 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส  าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ที่กลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอ่การน าจ านวนผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทนุ
ทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้มาใชป้ระโยชน ์กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนั
สิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรบั ปี เวน้แต่ภาษีที่เก่ียวขอ้งกับ
รายการที่บนัทกึนอกก าไรหรอืขาดทนุ ทัง้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หรอืการรวมธุรกิจ 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะหกักลบกนัไดก็้ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงิน
ไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั 
 

กลุม่บรษิัทหกักลบสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน  
 

3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือ้ก๊าซตามสญัญา Take-or-Pay 
 

บรษิัทฯ ไดมี้การท าสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) กบัผูข้าย ซึ่งมีการก าหนดปรมิาณการรบัก๊าซฯ ขัน้ต ่าในแต่ละปี (Annual 
Minimum Quantity) หากในปีสญัญาใด บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัก๊าซฯ ไดค้รบตามปรมิาณขัน้ต ่าที่ก  าหนดไวใ้นสญัญา บรษิัทฯ 
จะตอ้งช าระค่าซือ้ก๊าซฯ ล่วงหนา้ส าหรบัปรมิาณก๊าซในส่วนที่ไม่สามารถรบัได ้(Take-or-Pay) โดยหลงัจากสิน้ปีสญัญาในแต่
ละปี บริษัทฯ และผูข้าย จะท าการตกลงและยอมรบัในปริมาณก๊าซฯ ที่จะน ามาใชใ้นการค านวณค่า Take-or-Pay ส าหรบัปี
สญัญานัน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะรบัก๊าซฯ ที่ไดช้  าระเงินล่วงหนา้ไปแลว้
นัน้ในปีสญัญาต่อ ๆ ไป (Make-up) โดยตอ้งรบัก๊าซฯ ใหค้รบตามปริมาณรบัก๊าซฯ ขัน้ต ่าส าหรบัปีสญัญานัน้ ๆ ก่อน บรษิัทฯ 
บนัทกึรายการช าระคา่ซือ้ก๊าซฯ ภายใตส้ญัญานีเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือ้ก๊าซ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.20 ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระ
ผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตกุารณใ์นอดีต และสามารถประมาณการจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูป้ระมาณการหนีส้ินดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่ารือ้ถอน ซึ่งตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรพัยเ์พื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และอาคารและอปุกรณ ์และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณ
ส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ และวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยแ์ตล่ะประเภท ตามล าดบั ประมาณการ
หนีส้ินค่ารือ้ถอนไดร้บัการประเมินขึน้และสอบทานโดยวิศวกรของกลุม่บรษิัทและดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร 
 

3.3.21 ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

ประมาณการหนีส้ินของกลุ่มบริษัทเก่ียวกับผลประโยชนข์องพนักงานรบัรูแ้ละวัดมูลค่าผลประโยชนข์องพนักงาน แต่ละ
ประเภทดงันี ้ 

• ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสัน้ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ  

• ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทและพนกังานไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่ง
ประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัท เงินที่กลุม่บรษิัทจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในก าไร
หรอืขาดทนุในงวดที่เกิดรายการ 

• ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน ์ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัโดย
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ และคิดลดผลประโยชนโ์ดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected unit credit method) 
เพื่อก าหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีส้ิน โดยรบัรูเ้ป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรูต้น้ทุนบริการ
ปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สุทธิจากหนีส้ินผลประโยชนท์ี่ก  าหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน 
ทั้งนี ้ผลก าไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภยั (Acturial Gain/Loss) รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรบัรูจ้  านวนสะสมในบญัชีก าไรสะสมในส่วนของ  
ผูถื้อหุน้  

• ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 
และคิดลดผลประโยชนโ์ดยวิธีคิดลดผลประโยชนแ์ต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected unit credit method) เพื่อ
ก าหนดมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ิน โดยรบัรูเ้ป็นหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรูต้น้ทนุบรกิารปัจจุบนั 
ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบีย้สุทธิจากหนีส้ินผลประโยชนท์ี่ก  าหนดไว้สุทธิ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน ทั้งนี ้ 
ผลก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
(Acturial Gain/Loss) รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุทนัที 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.21 ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (ตอ่) 
 

• ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรบัรูเ้ป็นหนีส้ินและคา่ใชจ้่าย เม่ือแสดงชดัเจนวา่ผกูพนักบัรายการใดรายการหนึ่ง ดงันี ้ 
- เลิกจา้งพนกังานหรอืกลุม่ของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
- ใหข้อ้เสนอเพื่อสนบัสนนุใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน 

 

3.3.22 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเม่ือมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการที่สญัญาใหล้กูคา้เสร็จสิน้ ในจ านวนเงินที่
สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะมีสิทธิไดร้บัจากการแลกเปลี่ยนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ รายไดค้่าบริการจะรบัรูต้ลอด
ช่วงเวลาที่ใหบ้รกิารโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเรจ็ของงาน  
 

รายไดด้อกเบีย้ 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูด้ว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ  โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้
ที่แทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินที่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ที่จะน ามลูค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัยท์าง
การเงิน (สทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

ตน้ทนุทางการเงิน 
 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

เงินปันผลรบั 
 

เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุม่บรษิัทมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
 

3.3.23 เงินอดุหนนุจากรฐับาล 
 

เงินอุดหนุนจากรฐับาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็นตวัเงิน จะรบัรูเ้ม่ือมีความเ ช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขของเงินอุดหนุนที่ก  าหนดไวแ้ละจะไดร้บัเงินอุดหนุนนัน้ กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลเป็นรายไดอ้ย่างเป็น
ระบบตลอดระยะเวลาที่รบัรูต้น้ทุนที่เงินอุดหนุนนัน้จ่ายใหเ้ป็นการชดเชย โดยรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลเป็นส่วนหนึ่งของ
รายไดใ้นก าไรหรอืขาดทนุ  
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.24 ก าไรตอ่หุน้ 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ปรบัปรุงดว้ยดอกเบีย้จ่ายและรายการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุสทุธิจากค่าใชจ้่ายภาษีที่เก่ียวขอ้ง
กบัหุน้กูด้งักล่าว หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

3.3.25 เครื่องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่
ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 
ตามที่กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรูร้ายได ้
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่รบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน
การจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพื่อรบั
กระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียงเงิน
ตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ระบไุวเ้ท่านัน้  
 

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทัง้นี ้ผลก าไรและ
ขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรอืการดอ้ยคา่ของสินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.25 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ่) 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงิน (ตอ่) 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ (ตราสารหนี)้  
 

กลุม่บรษิัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น เม่ือกลุม่บรษิัทถือครองสินทรพัยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรบักระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรพัยท์างการเงิน และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรพัยท์าง
การเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ระบไุวเ้ท่านัน้ 
 

ทัง้นี ้รายไดด้อกเบีย้ ก าไรหรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่หรอืการโอนกลบัรายการผลขาดทนุ
นัน้จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณดว้ยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมอื่น ๆ จะรบัรูผ้่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ในมลูค่ายตุิธรรมที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุเม่ือมีการตดัรายการสินทรพัย์
ทางการเงินนัน้ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารก าหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ (ตราสารทนุ)  
 

ณ วนัที่รบัรูร้ายการวนัแรก กลุ่มบรษิัทสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ เป็นตราสารทนุที่
ก  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทัง้นี ้
การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทนุที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นของสินทรพัยท์างการเงินนีจ้ะไม่สามารถโอนไปรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุไดใ้นภายหลงั  
 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการไดร้บัคืนของตน้ทนุ
การลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุม่บรษิัทจะรบัรูร้ายการนัน้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
 

นอกจากนี ้เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีขอ้ก าหนดให้
ประเมินการดอ้ยคา่ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.25 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ่) 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงิน (ตอ่) 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 
 

ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทนุในตราสาร
ทนุซึง่กลุม่บรษิัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และสินทรพัยท์างการเงินที่
มีกระแสเงินสดที่ไม่ไดร้บัช าระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ 
 

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุของบรษิัทจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรอืขาดทนุ  
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนีส้ินทางการเงิน 
 

ยกเวน้หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกส าหรบัหนีส้ินทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุการท า
รายการ และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธี
ดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้
ที่แทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง ส่วนลดหรือส่วนเกินมลูค่า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  
 

การรบัรูแ้ละการตดัรายการของเครื่องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูห้รือตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินในวนัที่เขา้ท ารายการ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มบริษัทมีขอ้ผูกมดัที่จะซือ้หรือขาย
สินทรพัยน์ัน้  ส าหรบัการซือ้หรอืการขายสินทรพัยท์างการเงินตามปกติ  
 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอืไดมี้การ
โอนสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดมี้การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ 
หรอืมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ 
 

กลุ่มบรษิัทตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันัน้ 
หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนีส้ินทางการเงินที่มีอยู่ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั
ซึ่งมีขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.25 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ่) 
 

การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระตาม
สญัญากับกระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมาณของ
สินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่ไดม้า  
 

ในกรณีที่ความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวดั
มลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที่
หากความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าผล
ขาดทนุดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายทุี่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 
30 วนั และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสญัญา เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงิน
ตามสญัญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการเพิ่มขึน้ของ
ความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบั
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 
 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ ดงันัน้ ทุกวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผล
ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้ การค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ขา้งตน้
อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกับ
ลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป 
 

การหกักลบของเครื่องมือทางการเงิน 
 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอดสทุธิ 
หรอืตัง้ใจที่จะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีส้ินพรอ้มกนั 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.26 ตราสารอนพุนัธแ์ละการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง 
 

กลุม่บรษิัทใชต้ราสารอนพุนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สญัญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ และสญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภัณฑล์่วงหนา้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ตามล าดบั  
 

กลุ่มบริษัทรบัรูม้ลูค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท  าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายุติธรรมในภายหลงัซึ่งรวมถึงดอกเบีย้รบัในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ยกเวน้ใน
กรณีที่มีการก าหนดใหต้ราสารอนพุนัธน์ัน้เป็นเครื่องมือที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดที่มีประสิทธิผล ทัง้นี ้กลุม่บรษิัท
แสดงตราสารอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัยท์างการเงินเม่ือมีมลูค่ายตุิธรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนีส้ินทางการเงินเม่ือมีมลูค่า
ยตุิธรรมนอ้ยกวา่ศนูย ์
 

3.3.27 การวดัมลูค่ายตุิธรรม 
 

กลุ่มบริษัทวดัมลูค่ายตุิธรรมและเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม และหากตอ้งวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินใดตามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานอื่นที่
เก่ียวขอ้ง การวดัมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่วัดมลูค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือ
หนีส้ินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณใ์นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ดงักล่าวแทน 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.3 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.3.27 การวดัมลูค่ายตุิธรรม (ตอ่) 
 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างตน้มาใช้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได ้(Observable Inputs) ที่
เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่จะวดัมลูค่ายตุิธรรมใหม้ากที่สดุ โดยก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดบั 
ตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รอืหนีส้ินอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นที่สามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รอืหนีส้ิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีส้ิน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัท

ประมาณขึน้  
 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
 

3.3.28 ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่กลุ่มบริษัทรายงานนี ้จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่ม
บริษัทที่ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 
 

3.4 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาใชป้ระมาณการ และขอ้สมมติ   
ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทกึในงวดบญัชีที่ประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน และในงวดอนาคตที่ไดร้บัผลกระทบ 
 

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญัมีดงันี ้
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.4 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.4.1 ประมาณการหนีส้ิน 
 

กลุ่มบริษัทรบัรูป้ระมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ่งเกิดจากเหตุการณใ์น
อดีต โดยมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที่จะท าใหก้ลุม่บรษิัทตอ้งสญูเสียทรพัยากรที่มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระ
ผกูพนันัน้ และสามารถประมาณมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่จะเกิดภาระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจาก
เหตุการณใ์นอดีตและสามารถประมาณการจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษัทจะรบัรูป้ระมาณการ
หนีส้ินค่ารือ้ถอนดว้ยจ านวนประมาณการของตน้ทุนค่ารือ้ถอนสินทรพัยท์ี่สรา้งเสร็จพรอ้มใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสินทรพัย ์และตดัจ าหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิตของปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้และวิธีเสน้ตรงตามอายกุาร
ใชป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนไดร้บัการประเมินขึน้และสอบทานโดย
วิศวกรของกลุม่บรษิัทและดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร 
 

การประมาณการหนีส้ินขึน้อยู่กบัสถานการณใ์นปัจจบุนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา ดงันัน้ผลที่เกิดขึน้
จรงิอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตัง้ขอ้สมมติไว ้

 

3.4.2 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณการหนีส้ินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็น
สาระส าคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการค านวณจ านวนมากที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของกลุม่บรษิัท 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดท้ี่คาดว่าจะเกิด โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มที่จะถึงก าหนดช าระ ผลแตกต่าง
ระหว่างภาษีเงินได้ที่ช  าระจริงกับประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรบัรูเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการน า
จ านวนผลแตกต่างชั่วคราวนัน้มาใชป้ระโยชน ์ซึ่งขอ้สมมติเก่ียวกบัก าไรทางภาษีในอนาคตที่ถกูก าหนดขึน้มีความไม่แน่นอน 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึง่จะกระทบตอ่การรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.4 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.4.3 การประมาณปรมิาณส ารองปิโตรเลียม 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลียม เป็นขอ้มลูพืน้ฐานที่ส  าคญัส าหรบัการประเมินการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจประเภทที่
ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงในปริมาณส ารองที่พิสูจนแ์ลว้จะมี
ผลกระทบตอ่มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิและคา่เสื่อมราคาที่ค  านวณตามวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสูจนแ์ลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัที่ก  าหนดใด ๆ โดยมี
ความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบของรฐั โดยปริมาณส ารอง
ปิโตรเลียมที่พิสจูนแ์ลว้ จะมีการตรวจสอบและประเมินทกุปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุม่บรษิัท 

 

3.4.4 การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษัทไดมี้การพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงินเม่ือมีเหตุการณห์รือสถานการณ์
บ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การจ าหน่ายกบัมลูค่าจากการใช ้(ซึ่งค านวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) มลูค่าตามบญัชีจะถกูปรบั
ลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนและส่วนปรบัลดจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ ทัง้นี ้รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทรบัรูใ้นงวดก่อนอาจถกูกลบัรายการ หากประมาณการที่ใชก้  าหนดมลูค่าที่คาด
วา่จะไดร้บัคืนไดเ้ปลี่ยนแปลงไป 
 

กลุม่บรษิัทก าหนดใหร้าคาขายซึ่งอา้งอิงจากราคาน า้มนัในตลาดโลก ปรมิาณการผลิตที่คาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคต และอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เป็นปัจจยัส าหรบัทดสอบการดอ้ยค่าส าหรบักลุ่มธุรกิจประเภทที่ด  าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เน่ืองจาก
กลุม่บรษิัทเช่ือวา่เป็นขอ้บ่งชีท้ี่เหมาะสมที่สดุส าหรบัการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัส าหรบัการวดัมลูค่า
จากการใช ้ซึง่ปรมิาณการผลิตที่คาดวา่จะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ย ปรมิาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ และที่ยงัไม่พิสจูน ์
 

การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตส าหรบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ขึน้กับปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ปัจจัยความเสี่ยง อัตราก าไร
ขัน้ตน้ ส่วนอัตราคิดลดที่ใชใ้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตนัน้ ขึน้กับตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วย
สินทรพัย ์
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3. นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

3.4 การประมาณการและขอ้สมมติที่ส  าคญั (ตอ่) 
 

3.4.5 การรวมงบการเงินของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯมีสดัส่วนการถือหุน้นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อยหลายแห่ง ถึงแมว้่าบริษัทฯจะถือหุน้และมีสิทธิออก
เสียงในบริษัทดงักล่าวในสดัส่วนที่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯเป็นผูถื้อหุน้ที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการ
กิจกรรมที่ส  าคญัของบริษัทดงักล่าวได ้อีกทัง้ผูถื้อหุน้รายอื่นเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย ๆ เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทดงักล่าวจึงถือเป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แตว่นัที่บรษิัทฯมีอ านาจควบคมุในกิจการดงักล่าว 

 

3.4.6 การประมาณการ และขอ้สมมติที่ส  าคญัที่เก่ียวกบักลุม่บรษิัทในฐานะผูเ้ช่า 
 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรอืยกเลิกสญัญาเช่า 
 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดสิ่งจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุม่บรษิัทในการใชห้รอืไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ 

 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่ม 
 

กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการก าหนด
อตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบีย้ที่กลุ่มบรษิัทจะตอ้งจ่ายในการกูยื้มเงินที่จ  าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรัพยท์ี่มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิการ
ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัที่คลา้ยคลงึ 
 

การจดัประเภทของสญัญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของในสินทรพัยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
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4. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด  527  386  10  11 
เงินฝากธนาคาร 276,085  220,563  45,841  48,591 
เงินฝากประจ าที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน 36,070  104,208  2  2,002 
ตั๋วเงินคลงั -  1,132  -  - 
พนัธบตัร 42  5,738  -  5,738 
เงินลงทนุอื่น 6  5  -  - 

รวม 312,730  332,032  45,853  56,342 
 

เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจ าที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร และเงินลงทนุอื่น ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 มี
อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ -0.60 - 14.93 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี) ทัง้นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับน่าลงทุน ( Investment 
grade) (31 ธนัวาคม 2563 : อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัน่าลงทนุ) 
 
 

5. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะส้ัน 
 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินฝากประจ า 29,191  69,715  4,315  29,447 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 114  -  -  - 
ตั๋วเงินคลงั -  4,996  -  4,996 
พนัธบตัร 2,114  9,961  1,218  9,961 
เงินลงทนุอื่น 17,488  217  -  - 

รวม 48,907  84,889  5,533  44,404 
 

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.15 - 5.52 ต่อปี  
(31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.25 - 5.35 ต่อปี) ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทนุในสินทรพัย์
ทางการเงินระยะสั้น มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับน่าลงทุน ( Investment grade) (31 ธันวาคม 2563 : อันดับ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัน่าลงทนุ) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 191,415  109,379  53,378  32,089 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (2,482)  (3,891)  (303)  (1,833) 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 188,933  105,488  53,075  30,256 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 9.1) 7,310  5,040  60,833  41,964 

รวม 196,243  110,528  113,908  72,220 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 191,033  108,407  112,118  71,993 
ครบก าหนดช าระ        
 - ไม่เกิน 1 เดือน 4,515  1,380  1,776  42 
 - เกิน 1 - 2 เดือน 299  391  38  210 
 - เกิน 2 - 3 เดือน 78  81  13  1 
 - เกิน 3 - 12 เดือน 234  1,298  1  12 
 - เกิน 12 เดือน 2,566  2,862  265  1,795 

 198,725  114,419  114,211  74,053 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (2,482)  (3,891)  (303)  (1,833) 

รวม 196,243  110,528  113,908  72,220 
 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไดร้วมลกูหนีส้่วนราชการและรฐัวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 18,921 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 12,378 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8,282 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 
6,464 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำ (ตอ่) 
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,891  3,145  1,833  1,886 
 - เพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (1,534)  728  (1,530)  (53) 
 - (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 50  (24)  -  - 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 75  42  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2,482  3,891  303  1,833 
 
 

7. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลกูหนีอ้ื่น 22,145  19,080  1,144  2,365 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (527)  (554)  (425)  (432) 

ลกูหนีอ้ื่น 21,618  18,526  719  1,933 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 7,103  5,179  515  144 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงคา้งรบั 31,220  21,285  17,205  7,775 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายของปีปัจจบุนั 4,400  3,567  7  15 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 64,341  48,557  18,446  9,867 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 9.2) 373  1,813  1,958  1,307 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 9.2) 20  1,329  10  338 

รวม 64,734  51,699  20,414  11,512 
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7. ลูกหนีอ่ื้น (ตอ่) 
 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

เงินชดเชยกองทุนน า้มันเชือ้เพลิงคา้งรบั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรบัน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น าเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส  าหรบัยานยนต ์
โดยจะไดร้บัเงินชดเชยตามอตัราที่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานก าหนด 
 
 

8. เงนิใหกู้้ยมื 
 

8.1 เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุที่ถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการอื่น 1,522  1,176  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุที่ถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 9.2) 5  5  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 9.2) 53  537  4,279  5,137 

รวม 1,580  1,718  4,279  5,137 
 

8.2 เงินใหกู้ยื้มระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว - 

กิจการอื่น 5,116  6,072  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว - 

กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 9.3) 42  46  -  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการอื่น -  471  -  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 9.3) 3,466  3,043  119,596  44,663 

รวม 8,624  9,632  119,596  44,663 
 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินใหกู้ยื้มส่วนใหญ่ มีความน่าเช่ือถือสงู (31 ธนัวาคม 2563 : มีความน่าเช่ือถือสงู)  
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8. เงนิใหกู้้ยมื (ตอ่) 
 

เงินใหกู้ยื้ม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดร้วมลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินรวม 

     2564  2563 

ก าหนดครบช าระ        
 - ไม่เกิน 1 ปี     2,206  2,031 
 - เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี     5,747  7,073 
 - เกินกวา่ 5 ปี     373  859 

     8,326  9,963 
หกั ดอกเบีย้คา้งรบัรอตดับญัชี     (1,641)  (2,664) 

รวม     6,685  7,299 
 
 

9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 
 

9.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

บรษิัทย่อย -  -  57,495  39,609 
การรว่มคา้ 3,913  2,814  1,668  1,151 
บรษิัทรว่ม 2,135  1,265  411  250 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,262  961  1,259  954 

รวม (หมายเหตฯุ 6) 7,310  5,040  60,833  41,964 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,196  4,997  60,833  41,791 
ครบก าหนดช าระ        
 - ไม่เกิน 1 เดือน 66  41  -  - 
 - เกิน 1 - 2 เดือน 7  1  -  173 
 - เกิน 2 - 3 เดือน 13  -  -  - 
 - เกิน 3 เดือน 28  1  -  - 
รวม (หมายเหตฯุ 6) 7,310  5,040  60,833  41,964 
 

9.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลกูหนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,901  1,225 
การรว่มคา้ 341  514  52  75 
บรษิัทรว่ม 31  234  5  7 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1  1,065  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 373  1,813  1,958  1,307 

        
เงินจ่ายล่วงหนา้        
บรษิัทย่อย -  -  10  13 
การรว่มคา้ 20  5  -  - 
บรษิัทรว่ม -  2  -  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั -  1,322  -  325 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 20  1,329  10  338 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        
การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 8.1) 5  5  -  - 

        
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้        
บรษิัทย่อย -  -  4,279  5,137 
การรว่มคา้ 53  537  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 8.1) 53  537  4,279  5,137 
 

การเปลี่ยนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  324  5,913 
 - ใหเ้งินกู ้ 163  -  1,553  - 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ (165)  -  -  (5,571) 
 - ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน 2  -  70  (18) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม -  -  1,947  324 
บวก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 9.3) 53  537  2,332  4,813 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - สทุธิ 53  537  4,279  5,137 
 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบีย้ระหว่าง 
รอ้ยละ 0.14 - 2.00 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.18 ตอ่ปี) 
 

  



 

50 

9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.3 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว และเงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว        
การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 8.2) 42  46  -  - 

        
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  119,596  44,663 
การรว่มคา้ 806  264  -  - 
บรษิัทรว่ม 2,660  2,779  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 8.2) 3,466  3,043  119,596  44,663 
 

การเปลี่ยนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,580  5,173  49,476  40,438 
 - ใหเ้งินกู ้ 567  3  104,552  26,969 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ (721)  (1,595)  (32,262)  (17,932) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 79  -  162  1 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 14  (1)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 3,519  3,580  121,928  49,476 
หกั ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 9.2) (53)  (537)  (2,332)  (4,813) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - สทุธิ 3,466  3,043  119,596  44,663 
 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
1.43 - 5.31 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.52 - 6.25 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัรา
ดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 1.42 - 4.43 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 1.81 - 4.43 ตอ่ปี) 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.4 เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

บรษิัทย่อย -  -  35,566  24,160 
การรว่มคา้ 959  797  274  237 
บรษิัทรว่ม 194  187  -  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั -  4  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 24) 1,153  988  35,840  24,397 
 

9.5 เจ้าหนีอ้ื่น หนีส้ินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  7,314  7,162 
การรว่มคา้ 34  32  17  15 
บรษิัทรว่ม 13  16  9  12 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 34  79  32  42 

รวม (หมายเหตฯุ 25) 81  127  7,372  7,231 

        
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งปี        
บรษิัทย่อย -  -  3  38 
การรว่มคา้ 431  1,145  431  383 
บรษิัทรว่ม 2  2  -  - 

รวม 433  1,147  434  421 

        
เงินกูยื้มระยะสัน้*        
บรษิัทย่อย (หมายเหตฯุ 27.1) -  -  7,217  2,561 

 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหนา้ที่บริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคลอ่งส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบรษัิทโดยวิธีการกูย้ืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่อิงอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.6 หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว และเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  1  2 
การรว่มคา้ 2,702  3,860  2,696  2,812 
บรษิัทรว่ม 12  7  -  - 

รวม 2,714  3,867  2,697  2,814 

        
เงินกูยื้มระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  49,490  45,181 

 

การเปลี่ยนแปลงเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม     45,181  23,873 
 - เงินกูเ้พิ่ม     -  22,059 
 - ตดัจ าหน่ายส่วนปรบัมลูค่า     6  - 
 - (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน     4,303  (751) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม     49,490  45,181 
หกั ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - สทุธิ     49,490  45,181 
 

เงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบีย้ระหว่าง 
รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 4.20 - 6.38 ตอ่ปี) 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได ้        
คา่ขายสินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  677,680  441,846 
การรว่มคา้ 31,562  22,517  16,007  11,224 
บรษิัทรว่ม 18,188  12,279  3,492  3,185 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 6,804  6,050  6,784  6,028 

        

ดอกเบีย้รบั        
บรษิัทย่อย -  -  1,278  1,249 
การรว่มคา้ 20  71  -  - 
บรษิัทรว่ม 141  149  -  - 
        

เงินปันผลรบั        
บรษิัทย่อย -  -  32,471  31,108 
การรว่มคา้ -  -  669  675 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 248  522  -  132 

        

รายไดอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  4,586  5,767 
การรว่มคา้ 358  316  72  71 
บรษิัทรว่ม 209  188  23  19 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 125  756  37  60 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)  
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
คา่ใชจ้่าย        
คา่ซือ้สินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  317,815  225,815 
การรว่มคา้ 8,641  6,883  1,466  1,402 
บรษิัทรว่ม 3,410  3,328  6  5 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 547  1,541  83  288 

        

ดอกเบีย้จ่าย        
บรษิัทย่อย -  -  2,037  1,489 
การรว่มคา้ 69  158  43  48 

        

คา่ใชจ้่ายอื่น        
บรษิัทย่อย -  -  3,773  5,768 
การรว่มคา้ 23  2  -  - 
บรษิัทรว่ม 59  109  5  48 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 143  369  29  89 
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9. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

9.8 รายการซือ้และขายอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ที่เป็นรายการกับ  
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่ส  าคญั 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ซือ้        
การรว่มคา้ 31  -  -  - 
        

ขาย        
บรษิัทย่อย -  -  71  884 

 

รายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก  าหนดกับบุคคลหรือ  
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

9.9 ภาระผกูพนัตอ่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 45.1 
 

9.10 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
คา่ตอบแทนกรรมการ        
คา่เบีย้ประชมุและโบนสั 385  311  72  45 

        

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร        
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ่ื์น ๆ 1,191  1,139  105  111 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3  30  2  2 

รวม 1,579  1,480  179  158 
 

ผูบ้รหิาร หมายถึง บคุคลที่มีอ  านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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10. สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลิตภณัฑน์ า้มนั 103,165  64,464  8,698  3,834 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 2,859  2,374  2,519  1,935 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 58,155  23,879  829  828 
อื่น ๆ 5,931  3,957  514  514 
 170,110  94,674  12,560  7,111 
หกั คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิ 

ที่จะไดร้บัและส ารองเสื่อมสภาพ (1,116)  (1,147)  (313)  (591) 
รวม 168,994  93,527  12,247  6,520 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ 2)
พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื่อง ก าหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณปรมิาณ
ส ารองน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2558 ก าหนดใหผู้ค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 ส  ารองน า้มนัดิบ และน า้มนัส าเรจ็รูป ไวท้ี่อตัรารอ้ยละ 1 - 20 
ของปรมิาณการผลิตหรอืน าเขา้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สินคา้คงเหลือส ารองตามกฎหมาย ในงบการเงินรวมมีจ านวน 
22,359 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 13,913 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 944 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563 : 749 ลา้นบาท) ซึง่เป็นจ านวนสทุธิจากค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั 
 

สินคา้คงเหลือที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุหกัตน้ทนุในการขาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 8,693 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 6,415 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8,199 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม 2563 : 3,266 ลา้นบาท) 
 
 

11. พัสดุคงเหลือ 
 

พสัดคุงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อะไหล่ อปุกรณ ์และอื่น ๆ 45,222  38,753  6,094  6,075 
หกั ส ารองพสัดเุสื่อมสภาพ (3,806)  (2,501)  (747)  (96) 
รวม 41,416  36,252  5,347  5,979 
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12. สินทรัพยท์ีถ่อืไว้เพือ่ขำย 
 

ในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ไดด้  าเนินการปรบัโครงสรา้ง
กลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง โดยการขายหุน้ที่ถืออยู่ทัง้หมดในบรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (TM) ใหก้บับรษิัท ภรูชิ มารีน จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้เสร็จในวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 TOP  
จดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินปี 2563 ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2564 TOP ไดข้ายหุน้ดงักล่าวเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
 

ในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติอนมุตัิ
ใหล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้กับบริษัท CES Iwate Taiyoko Hatsudensho G.K. ในวนัที่ 7 กุมภาพันธ ์2565 เพื่อขายหุน้ใน
บริษัท Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ ธุรกรรมดงักล่าวคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565 GPSC จดัประเภทสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
ในงบการเงินปี 2564 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานที่ยกเลิกและถูกจัดประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม 
     2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   331  116 
ลกูหนีก้ารคา้  10  38 
ลกูหนีอ้ื่น  13  25 
สินคา้คงเหลือ  -  10 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  118  - 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 14)  -  188 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (หมายเหตฯุ 14)  -  6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 16)  1,621  2,362 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 17)  183  7 
คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18)  15  - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 19)  407  - 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  -  1 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  13  10 
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  2,711  2,763 
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12. สินทรัพยท์ีถ่อืไว้เพือ่ขำย (ตอ่) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานที่ยกเลิกและถูกจดัประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม 
     2564  2563 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 27)  -  165 
เจา้หนีก้ารคา้  -  30 
เจา้หนีอ้ื่น  16  49 
เงินกูยื้มระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 27)  119  150 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 27)  10  7 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  16  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  34  - 
เงินกูยื้มระยะยาว (หมายเหตฯุ 27)  1,605  1,145 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (หมายเหตฯุ 27)  177  8 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  80  - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  -  22 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน  29  - 
หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  2,086  1,576 
สินทรพัยส์ทุธิที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  625  1,187 

 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง GPSC ถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและ
หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายระหว่างปี 2564 และถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างมูลค่า 
ตามบญัชีกบัมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายเม่ือมีการจดัประเภทใหม่ การวดัมลูค่ายตุิธรรมที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ าโดยใช้
วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน 
 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มลูค่าเงินลงทนุในสินทรพัย ์
ทางการเงินระยะยาวอื่น 
หลงัปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 

 เงินปันผลรบั  มลูค่าเงินลงทนุในสินทรพัย ์
ทางการเงินระยะยาวอื่น 
หลงัปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 

 เงินปันผลรบั 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
ตรำสำรทุน                
ตราสารทนุอื่น 191  -  -  -  -  -  -  - 
ตรำสำรหนี ้                
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศ 247  114  -  -  -  -  -  - 
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมในประเทศ 1,145  1,071  23  43  386  360  8  14 
ตราสารหนีอ้ื่น 33  30  -  -  -  -  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 1,616  1,215  23  43  386  360  8  14 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.2 รายละเอียดของเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  
 หน่วย : ลา้นบาท 

      งบการเงินรวม 

ช่ือบรษัิท  จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  
(รอ้ยละ) 

 

มลูค่าเงินลงทนุในสินทรพัย ์
ทางการเงินระยะยาวอื่น 
หลงัปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 

 เงินปันผลรบั 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563 
ตรำสำรทุน                 
กองทุนรวม                 
กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC) ต่างประเทศ      1.88 - 11.86  1.88 - 11.86  1,904  1,004  26  - 
ตราสารทุนอืน่                 
บรษัิท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP)  ไทย  ประกนัภยั  -  13.33  -  2,120  144  132 
บรษัิท ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (TIPH)  ไทย  ประกนัภยั  13.46  -  6,140  -  -  - 
บรษัิท บรกิารเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(BAFS) 

 ไทย  บรกิารเติมน า้มนัอากาศยาน  7.06  7.06  1,148  1,071  -  46 

บรษัิท แฟลช อินคอรป์อเรชั่น จ ากดั (FLASH)  ไทย  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน  -  9.58  -  1,245  -  - 
Flash Partners Limited (FLASH PARTNERS)  หมู่เกาะเคยแ์มน  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน  8.88  -  2,594  -  -  - 
24M Technologies, Inc. (24M)  สหรฐัอเมริกา  วิจยัและพฒันาแบตเตอรี่  14.17  26.02  3,951  1,487  -  - 
บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จ ากดั (RPCL)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  15.00  15.00  1,229  1,173  248  390 
Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB)  มาเลเซีย  แปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว  10.00  10.00  10,207  7,673  -  - 
บรษัิท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) (UBE)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  12.40  -  1,087  -  -  - 
Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (LOTUS)  ไตห้วนั  ผลิตและจ าหน่ายยา Generics  6.66  -  2,172  -  7  - 
อื่นๆ          4,926  2,714  5  6 
ตรำสำรหนี ้                 
ตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศ          1,969  35  -  - 

รวมเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        37,327  18,522  430  574 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.2 รายละเอียดของเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบรษัิท  จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  
(รอ้ยละ) 

 

มลูค่าเงินลงทนุในสินทรพัย ์
ทางการเงินระยะยาวอื่น 
หลงัปรบัมลูค่าเงินลงทนุ 

 เงินปันผลรบั 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563 
ตรำสำรทุน                 
กองทุนรวม                 
กองทนุ Corporate Venture Capital (CVC) ต่างประเทศ          1,873  1,004  26  - 
ตราสารทุนอืน่                 
บรษัิท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP)  ไทย  ประกนัภยั  -  13.33  -  2,120  144  132 
บรษัิท ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (TIPH)  ไทย  ประกนัภยั  13.46  -  6,140  -  -  - 
อื่นๆ          754  205  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        8,767  3,329  170  132 

 

ตราสารทุนที่ก  าหนดใหว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท              
จดทะเบียน ซึง่กลุม่บรษิัทพิจารณาวา่เป็นการลงทนุในเชิงกลยทุธ ์
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.3 รายละเอียดของเงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตรำสำรหนี ้        
ตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศและตา่งประเทศ 7,521  3,318  7,521  3,318 

รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 7,521  3,318  7,521  3,318 
 

13.4 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดงันี ้

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด 1,215  1,200  360  397 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 93  53  -  - 
 - ซือ้ธุรกิจ 191  -  -  - 
 - การปรบัปรุงในมลูค่ายตุิธรรม 97  (79)  26  (37) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท -  46  -  - 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 20  (5)  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร

หรอืขาดทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,616  1,215  386  360 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.5 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด 18,522  20,767  3,329  2,637 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 8,785  2,003  1,138  386 
 - จ าหน่ายเงินลงทนุ (1,595)  (1,447)  (312)  - 
 - การปรบัปรุงในมลูค่ายตุิธรรม 9,352  (2,863)  4,612  306 

 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,164  (49)  -  - 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,099  111  -  - 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 37,327  18,522  8,767  3,329 
 

13.6 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้

 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มลูค่าของเงินลงทนุตน้งวด 3,318  4,651  3,318  4,202 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 4,911  3,306  4,911  3,306 
 - จ าหน่ายเงินลงทนุ -  (474)  -  - 
 - ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 525  17  525  (8) 
 - ส่วนเกิน (ส่วนลด) ตดัจ าหน่าย  (15)  77  (15)  77 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (1,218)  (4,259)  (1,218)  (4,259) 
รวมเงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดั

จ าหน่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 7,521  3,318  7,521  3,318 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.7 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

Sunfolding 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2564 เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการเขา้ลงทุนใน
บริษัท Sunfolding Inc. (Sunfolding) โดยบริษัทฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้บุริมสิทธิ (Series B Preferred Stock) เป็นจ านวนเงิน 0.77 
ลา้นดอลลารส์หรฐั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.35 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2564 
 

Baania 
 

เม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 บรษิัท บาเนีย (ประเทศไทย) จ ากดั (Baania) มีประกาศเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไม่ไดใ้ช้
สิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุ จงึท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 2.89 เป็นรอ้ยละ 2.73 
 

Luminar 
 

G2VP I Associates, LLC ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทนุ G2VP I ไดส้่งหนงัสือเพื่อแจง้การจ่ายคืนผลตอบแทนการลงทนุในรูปแบบ
ของหุน้บรษิัท Luminar Technologies, Inc. (Luminar) จ านวนทัง้สิน้ 179,423 หุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 3.93 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
โดยบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน Luminar รอ้ยละ 0.07 
 

TIPH 
 

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (TIPH) ไดด้  าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บริษัท ทิพยประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) (TIP) จากผูถื้อหุน้เดิม โดยแลกกับหลกัทรพัยข์อง TIPH ในอตัราการแลกเท่ากับ 1 ต่อ 1 ตัง้แต่วนัที่ 24 มิถุนายน 
2564 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการของ TIPH ซึง่บรษิัทฯ ใน
ฐานะผูถื้อหุน้ของ TIP จ านวน 80 ลา้นหุน้ ไดด้  าเนินการย่ืนเอกสารตอบรบัค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์TIP ของ TIPH เม่ือวันที่       
9 สิงหาคม 2564 ซึง่เป็นการด าเนินการตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2563 วนัที่ 3 กรกฎาคม 
2563 ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีรายช่ือเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TIPH จ านวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 13.46 ตั้งแต่วันที่            
31 สิงหาคม 2564 
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13. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

13.7 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

Ample 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 27/2564 เม่ือวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติอนมุตัิการเขา้ลงทนุใน
บรษิัท Ample, Inc. (Ample) โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้บรุมิสิทธิ (Series C Preferred Stock) เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.16 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2564 
 

เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 Ample มีประกาศเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิซือ้หุน้เพิ่มทุน จึงท าใหส้ดัส่วน
การถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 1.16 เป็นรอ้ยละ 1.13  
 

HG ROBOTICS 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 24/2564 เม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมตัิการเขา้ลงทุนใน
บรษิัท เอชจี โรโบติกส ์จ ากดั (HG ROBOTICS) ในรูปแบบหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debentures) จ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 
และอนุมัติให้มีการแปลงสภาพ Convertible Debentures ดังกล่าวเป็นหุ้นบุริมสิทธิ Series B Preferred ได้เ ม่ือเกิด 
Conversion Event ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดมี้การแปลงสภาพ Convertible Debentures เป็นหุน้บรุมิสิทธิ Series B Preferred ในวนัที่ 
23 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน HG ROBOTICS เปลี่ยนแปลงจากรอ้ยละ 9.49 เป็นรอ้ยละ 9.47 
 

InnoSpace 
 

เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2564 บรษิัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกาศเพิ่มทนุรอบ 3 บรษิัทฯ ไม่ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุ 
จงึท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 15.75 เป็นรอ้ยละ 13.61 
 

เงนิลงทุนในกองทุนปิด 
 

NECO II 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติอนมุตัิการลงทนุในกองทนุ 
NIO Capital EVE ONE Fund II (NECO II) ผูจ้ดัการกองทนุมีหนงัสือลงวนัที่ 20 กนัยายน 2564 เพื่อเรียกช าระเงินลงทนุเป็น
จ านวนเงิน 4 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดช้ าระเงินลงทนุดงักล่าวแลว้ในวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือ
หุน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTEP :     
บรษิัท ปตท.สผ.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang-Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan-Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท พีทีทีอีพี เซอรว์ิสเซส จ ากดั  
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)*  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม - 100.00 
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP International Holding Company Limited 
(PTTEP IH) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนสง่ก๊าซ 100.00 100.00 

 

* เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 PTTEP SM ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ลิกบรษัิทจากนายทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTEP (ตอ่) :     
PTTEP FLNG Holding Company Limited 
(PTTEP FH)* 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
JV Marine Limited (JV Marine) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม  100.00 100.00 
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)**  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.         
(PTTEP NC) 

เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  100.00 100.00 
PTTEP Canada International Finance Limited  
(PTTEP CIF) 

แคนาดา ใหบ้รกิารจดัหาเงินทนุเพื่อ
ธุรกิจของกลุม่บรษิัท 

100.00 100.00 

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 
(PTTEP NH) 

เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 

Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd 
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
 

* เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 PTTEP FH ไดด้ าเนินการเลิกบรษัิท โดยจะมีผลสมบรูณเ์มื่อไดร้บัการประกาศอย่างเป็นทางการจากรฐับาลฮ่องกง 
** เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2564 PTTEP SD ไดร้บัการอนมุตัิใหจ้ดทะเบียนเลิกบรษัิท ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการปิดบรษัิท 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

 (ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTEP (ตอ่) :     
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 
(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Cove Energy Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore 

Limited (CEMROL)* 
ไซปรสั ปิโตรเลียม - 100.00 

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL) ไซปรสั ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Mozambique Area 1 Limited  
(PTTEP MZA1) 

ไซปรสั ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท ปตท. สผ. จี 7 จ ากดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
บรษิัท ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั  
(PTTEP TC) 

ไทย บรหิารจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุม่บรษิัท 

100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. ศนูยบ์รหิารธุรกิจ จ ากดั  
(PTTEP BC) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

เม็กซิโก ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. เอนเนอรย่ี์ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (PTTEP EH) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท ปตท.สผ. เอนเนอรย่ี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
(PTTEP ED) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บรษิัท อีพี-เทค เวนเจอรส์ โฮลดิง้ จ ากดั  
(EP-Tech) 

ไทย ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบั
ปิโตรเลียม 

100.00 100.00 

บรษิัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ากดั (ARV) 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 100.00 100.00 
PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO) บาฮามาส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Group Holding B.V. (PGH)  เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 CEMROLไดจ้ดทะเบียนเลิกบรษัิทและช าระบญัชีเสรจ็สิน้แลว้ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTEP (ตอ่) :     
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation 
(POGHC)* 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP (Kazakhstan) Corporation (PKC)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP (Angola) Corporation (PANG)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Partex (Brazil) Corporation (PBC)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
PTTEP Gas Corporation (PGC)  ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Partex Services Corporation (PSC) ปานามา ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 
Participations and Explorations Corporation 
(PEC) 

ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman E&P Corporation (POC) ปานามา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
Partex Services Portugal - Serviços para a 

Indústria Petrolífera, S.A. (PSP) 
โปรตเุกส ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร 100.00 100.00 

Partex Brasil Ltda. (PBL)** บราซิล ปิโตรเลียม - 100.00 
Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda 
(PBO)** 

บราซิล ใหบ้รกิารสนบัสนนุบคุลากร - 100.00 

Asia Power and Transportation SG Holding 
Pte. Ltd. (APT) 

สิงคโปร ์ ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 100.00 - 

บรษิัท แครวิา่ (ประเทศไทย) จ ากดั (CARIVA) ไทย เทคโนโลยี 100.00 - 
Delta Gas Transportation SG Holding Pte. 

Ltd. (DGTH) 
สิงคโปร ์ ใหบ้รกิารท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

บรษิัท โรวลู่า (ประเทศไทย) จ ากดั (ROVULA) ไทย เทคโนโลยี 100.00 - 
บรษิัท สไกลเลอร ์โซลชูั่นส ์จ ากดั (SKYLLER) ไทย เทคโนโลยี 100.00 - 
บรษิัท วรุณา (ประเทศไทย) จ ากดั (VARUNA) ไทย เทคโนโลยี 100.00 - 
Delta Gas Transportation Limited (DGT) เมียนมา ใหบ้รกิารท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

 

* เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 POGHC ไดจ้ดทะเบียนเลิกบรษัิทและช าระบญัชีเสรจ็สิน้แลว้ 
** เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 PEC และ PBC ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขาย (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อขายหุน้ ทัง้หมดใน PBL และ PBO ซึง่จด
ทะเบียนในสหพนัธส์าธารณรฐับราซิล ใหแ้ก่ Ubuntu โดยการขายหุน้ดงักลา่วไดเ้สรจ็สิน้เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2564  



 

70 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTEP (ตอ่) :     
บรษิัท ฟิวเจอรเ์ทค เอนเนอรย่ี์ เวนเจอรส์ จ ากดั 
(FEV) 

ไทย ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและ
ธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเน่ือง 

100.00 - 

บรษิัท ฟิวเจอรเ์ทค โซลาร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(FST) 

ไทย พลงังานแสงอาทิตย ์ 100.00 - 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTNGD :     
บรษิัท อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 80.00 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGL :     
PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ฮ่องกง ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 100.00 100.00 
บรษิัทย่อยของกลุม่ GPSC :     
บรษิัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  

และน า้เย็น/รบัเหมาก่อสรา้งและ
ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท นที ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (NSC) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บรษิัท ไออารพ์ีซี คลีน พาวเวอร ์จ ากดั (IRPCCP) 
(กลุม่บรษัิทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ 
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

51.00 51.00 

Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI) ญ่ีปุ่ น ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 99.00 
บรษิัท ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั (HHPC)* ลาว ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ใหก้บั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว 
67.25 67.25 

GPSC International Holdings Limited 
(GPSCIH) 

ฮ่องกง ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (GEN) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 99.83 99.83 
บรษิัท จีพีเอสซี โฮลดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GHT) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บรษิัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยนูิต จ ากดั (ERU) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 

 

* เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่ GPSC ไดน้ าใบหุน้สามญัของ GHECO1 และ HHPC ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัส าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยดงักลา่ว
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ GPSC (ตอ่) :     
บรษิัท โกลว ์จ ากดั (GCO) ไทย ใหบ้รกิารดา้นการจดัการ  

ที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน า 
ดา้นการบรหิารงาน แก่บรษิัท 

ที่เก่ียวขอ้งกนั 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 2 จ ากดั (GSPP2) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 3 จ ากดั (GSPP3) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ไอน า้และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 11 จ ากดั (GSPP11) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์ไอพีพี 3 จ ากดั (GIPP3) ไทย พฒันาโครงการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลว ์ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จ ากดั (GIPP2) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
บรษิัท หว้ยเหาะ ไทย จ ากดั (HHTC) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 49.00 49.00 
บรษิัท โกลว ์ไอพีพี จ ากดั (GIPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ใหก้บั กฟผ. 
95.00 95.00 

บรษิัท เก็คโค-่วนั จ ากดั (GHECO1)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า
ใหก้บั กฟผ. 

65.00 65.00 

บรษิัท โกลว ์เอ็นเนอรจี์ เมียนมาร ์จ ากดั (GEMM) เมียนมา ใหบ้รกิารทางเทคนิคและ
ค าปรกึษาส าหรบัภาคธุรกิจ
ไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บรษิัท จีพีเอสซี ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (GPSCTC) ไทย บรกิารดา้นการเงิน 100.00 100.00 
GPSC Singapore PTE. LTD. (GPSCSG) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 - 
บรษิัท โกลบอล รนีิวเอเบิล ซินเนอรย่ี์ จ ากดั 
(GRSC) 

ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 - 

Global Renewable Synergy Company Limited 
Taiwan (GRSCTW) 

ไตห้วนั ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 - 

 

* เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม่ GPSC ไดน้ าใบหุน้สามญัของ GHECO1 และ HHPC ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัส าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยดงักลา่ว
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ OR :     
บรษิัท ปตท. บรหิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บรหิารสถานีบรกิารน า้มนัและ

รา้นสะดวกซือ้ 
100.00 100.00 

บรษิัท ปตท. บรกิารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย บรหิารบคุลากร 100.00 100.00 
บรษิัท ไทยลูบ้เบลน็ดิง้ จ ากดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจนุ า้มนัหลอ่ลื่น 100.00 100.00 
PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส ์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส ์ การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมา ใหบ้รกิารดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 
PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาดน า้มนั 100.00 100.00 
PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.  
(PTTOR China) 

จีน น า้มนัหลอ่ลื่น 100.00 100.00 

PTTOR Singapore Pte. Ltd. (PTTORSG) สิงคโปร ์ ธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ 100.00 100.00 
บรษิัท พีทีทีโออาร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ORHOLDCO) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
บรษิัท พีทีทีโออาร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ส ์
(สิงคโปร)์ จ ากดั (SGHOLDCO) 

สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

บรษิัท มอดลูสั เวนเจอร ์จ ากดั (MODULUS) ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
บรษิัท พีเบอรร์ี่ ไทย จ ากดั (PEABERRYTHAI) ไทย การคา้ปลีก 81.00 65.00 
บรษิัท แครฟ์อรค์าร ์จ ากดั (CFC) ไทย การบรกิารยานยนตอ์อนไลน ์ 100.00 - 
ORZON VENTURES, L.P. (ORZON) สหรฐัอเมรกิา กองทนุส่วนบคุคล 99.00 - 
บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTT :     
PTT International Trading DMCC             
(PTTT DMCC)* 

สหรฐัอาหรบั  
เอมิเรตส ์

การคา้สากลน า้มนั - 100.00 

PTT MEA Ltd. (PTTMEA) สหรฐัอาหรบั  
เอมิเรตส ์

ปิโตรเลียม 100.00 - 

 

* เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2564  PTTT ไดด้  าเนินการปิด PTTT DMCC 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGC :     
บรษิัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมี 
100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เมนเทนแนนซ ์แอนด ์เอนจิเนียรงิ จ ากดั 
(GCME) 

ไทย บรกิารบ ารุงรกัษาโรงงานผลิต 
และงานวิศวกรรม 

100.00 100.00 

บรษิัท ไทยแทง้คเ์ทอรม์ินลั จ ากดั (TTT) ไทย บรกิารจดัเก็บและขนถ่าย
เคมีภณัฑเ์หลว น า้มนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

บรษิัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอรว์ิส จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บรกิารดา้นความปลอดภยัและ
สิ่งแวดลอ้ม 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี สไตรีนิคส ์จ ากดั (GCS) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

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

เนเธอรแ์ลนด ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี ไกลคอล จ ากดั (Glycol) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บรษิัท โกลบอลกรนีเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)
(GGC) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

72.29 72.29 

บรษิัท โซลชูั่น ครเีอชั่น จ ากดั (SOLUTIONCRE) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑท์ี่
เก่ียวขอ้งในกลุม่สขุภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

PTTGC International Private Limited  
(GC Inter) 

สิงคโปร ์ ลงทนุ และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี ออกซีเรน จ ากดั (GCO) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี โพลีออลส ์จ ากดั (GCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

82.10 82.10 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGC (ตอ่) :     
บรษิัท จีซี ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (GCTC) 

 
ไทย บรหิารจดัการดา้นการเงินของ

กลุม่บรษิัท 
100.00 100.00 

บรษิัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส ์จ ากดั (GCL) ไทย บรกิารขนสง่ บรหิารคลงัสินคา้ 
และการบรรจเุม็ดพลาสติก 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี มารเ์ก็ตติง้ โซลชูั่นส ์จ ากดั (GCM) 
 

ไทย พฒันา ด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑโ์พลิเมอร ์ผลิตภณัฑ์
พลอยได ้และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัโพลิเมอร ์

100.00 100.00 

GC International Corporation (GCI) สหรฐัอเมรกิา ลงทนุ และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บรษิัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส ์จ ากดั (TFA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC Innovation America Corporation 
(GCIA) 

สหรฐัอเมรกิา วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC America Corporation 
(AMERICACORP) 

สหรฐัอเมรกิา ลงทนุ และด าเนินธุรกิจ 
ในกิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรฐัอเมรกิา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมี 100.00 100.00 
บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เอ็นพีซี เอสแอนดอ์ี 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บรกิารดา้นความปลอดภยั 100.00 100.00 

บรษิัท เวนคอเรกซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

Vencorex France S.A.S. (VCF) ฝรั่งเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝรั่งเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

90.82 90.82 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGC (ตอ่) :     
บรษิัท พีแอล โกลบอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
(PLGT) 

ไทย ขนสง่เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน 100.00 100.00 

GCM Polymer Trading DMCC (GCM DMCC) 
 

สหรฐัอาหรบั  
เอมิเรตส ์

จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละ
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวกบัโพลิ
เมอร ์

100.00 100.00 

GC Marketing Solutions Vietnam Company 
Limited (GCM Vietnam) 
 

เวียดนาม จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอรแ์ละ
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวกบัโพลิ
เมอร ์

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เอสเตท จ ากดั (GCEC) ไทย พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อให้
เช่าส าหรบัลงทนุในอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและอตุสาหกรรม
เก่ียวเน่ือง 

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี เวนเจอรส์ จ ากดั (GCV) ไทย ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) 

100.00 100.00 

GC Ventures America Corporation (GCVA) สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในรูปแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) ใน
ตา่งประเทศ 

100.00 100.00 

GC Marketing Solutions Myanmar Company 
Limited (GCM Myanmar)   

 

เมียนมา จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์
และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวกบั
โพลิเมอร ์

100.00 100.00 

บรษิัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ากดั (GCMPTA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

74.00 74.00 

บรษิัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ากดั (TPRC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

84.40 84.40 

บรษิัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จ ากดั  
(GGC Biochemicals) 

ไทย ลงทนุ และด าเนินธุรกิจใน
กิจการในประเทศ 

100.00 100.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ 
 

สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGC (ตอ่) :     
GC Logistics Solutions (Vietnam) Co., Ltd. 
(GCLSVN) 

เวียดนาม บรกิารขนสง่ บรหิารคลงัสินคา้
และการบรรจเุม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีน 

100.00 100.00 

PT GCM Marketing Solutions Indonesia 
(GCMINDONESIA) 

อินโดนีเซีย จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์
และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวกบั 
โพลิเมอร ์

67.00 67.00 

บรษิัท เอ็นวิคโค จ ากดั (ENVICCO) ไทย ผลิต ขาย และพฒันา พลาสติก 
รไีซเคิลประเภทพอลิเอทิลีน 
เทเรฟทาเลต 

70.00 70.00 

GC Marketing Solutions (Shanghai) Company 
Limited (GCM CHINA) 

จีน Trading 100.00 - 

Allnex Holding GmBH (ALLNEX) เยอรมนี ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์าร
เคลือบผิวอตุสาหกรรมและ
สารเติมแต่ง 

100.00 - 

บรษิัทย่อยของกลุม่ TOP      
บรษิัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP)* 
(กลุม่บรษัิทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
และไอน า้ 

- 73.99 

บรษิัท ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 
บรษิัท ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจ าหน่ายน า้มนั 

หล่อลื่นพืน้ฐาน 
99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยลม์ารนี จ ากดั (TM)** ไทย ใหบ้รกิารขนสง่ผลิตภณัฑน์ า้มนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์
เคมีเหลวทางเรือ 

- 99.99 

 

* เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของ TP มีมติให้เลิกบริษัท ซึ่งได้ด าเนินการช าระบัญชีและจดทะเบียนช าระบัญชีกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2564   
** เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท TOP ไดอ้นมุตัิการปรบัโครงสรา้งธุรกิจขนสง่โดยการขายหุน้ที่ถืออยู่ทัง้หมดใน TM ท าให ้TM และ
บรษัิทย่อยของ TM สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของ TOP
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ตอ่) 
 

 

* เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท TOP ไดอ้นมุตัิการปรบัโครงสรา้งธุรกิจขนสง่โดยการขายหุน้ที่ถืออยู่ทัง้หมดใน TM ท าให ้TM และ
บรษัิทย่อยของ TM สิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของ TOP 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ TOP (ตอ่) :     
บรษิัท ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทนุในธุรกิจเอทานอลและ

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์เอนเนอรยี์ เซอรว์ิส จ ากดั (TES) ไทย ใหบ้รกิารบรหิารงาน 
ดา้นทรพัยากรบคุคล 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั (TOS) ไทย ลงทนุในธุรกิจผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บรษิัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOPSPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ 

99.99 99.99 

บรษิัท ไทยออยล ์ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ใหบ้รกิารจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุม่บรษิัท 

99.99 99.99 

บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
เอทานอล 

50.00 50.00 

บรษิัท ท็อป โซลเวน้ท ์จ ากดั (TS) ไทย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บรษัิท ศกัดิไ์ชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

80.52 80.52 

TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV) เวียดนาม จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

100.00 100.00 

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจใหบ้รกิารขนสง่
น า้มนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรอื 

100.00 100.00 

บรษิัท ท๊อป มารีไทม ์เซอรว์ิส จ ากดั (TMS)* ไทย ใหบ้รกิารเดินเรือรบัสง่ลกูเรือ
และสมัภาระทางทะเล 
ในอา่วไทย 

- 99.99 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

  

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ TOP (ตอ่) :     
บรษิัท ลาบิกซ ์จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

สารลิเนียรแ์อลคิลเบนซีน 
75.00 75.00 

บรษิัท ทรพัยท์ิพย ์กรนี เอ็นเนอรย่ี์ จ ากดั (SGE) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ 

99.99 99.99 

PT.Tirta Surya Raya (PTSR) อินโดนีเซีย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

77.71 67.00 

บรษิัท ท็อป เวนเจอรส์ จ ากดั (TVT) ไทย ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

99.99 99.99 

TOP Ventures Hong Kong Limited (TVHK) ฮ่องกง ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

100.00 100.00 

TOP Ventures America LLC (TVUSLLC) อเมรกิา ลงทนุในกองทนุ Venture 
Capital และ/หรือธุรกิจ 
สตารท์อพั 

100.00 100.00 

PT TOP Investment Indonesia (TII) อินโดนีเซีย ใหบ้รกิารดา้นที่ปรกึษา 100.00 - 
TSCHEM India Private Limited (TSI) อินเดีย จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์         

สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์
99.99 - 

JSKEM Private Limited (JSKEM) สิงคโปร ์ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์         
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

60.00 - 

บรษิัทย่อยของกลุม่ IRPC :     
บรษิัท ไออารพ์ีซี เอ แอนด ์แอล จ ากดั (IRPCAL) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 57.48 57.48 
บรษิัท น า้มนั ไออารพ์ีซี จ ากดั (OIRPC) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ า้มนัและ

ก๊าซ 
99.99 99.99 

บรษิัท รกัษป่์าสกั จ ากดั (RAKPASAK) ไทย ใหบ้รกิารเช่าเรือบรรทกุน า้มนั 99.99 99.99 
บรษิัท เทคโนโลยี ไออารพ์ีซี จ ากดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรยีนอาชีวะ 99.99 99.99 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ IRPC :     
บรษิัท ไอพอลิเมอร ์จ ากดั (IPOL) ไทย จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและ

เคมีภณัฑผ์่านระบบ  
E-commerce 

55.00 55.00 

บรษิัท อินโนโพลีเมด จ ากดั (IMD) 
(กลุม่บรษัิทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100) 

ไทย ผลิตและซือ้ขายผลิตภณัฑผ์า้ไม่
ถกัไม่ทอและวสัดสุิน้เปลืองทาง
การแพทย ์

60.00 - 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGM :     
PTT Mining Limited (PTTML) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei)) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Resources Ltd. (SAR) สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหิน 95.82 95.82 
Yoxford Holdings (YOXFORD) เมอรเิชียส ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) มาดากสัการ ์ เหมืองถ่านหิน 80.00 80.00 
Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET) สิงคโปร ์ การตลาดเหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET) สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI) สิงคโปร ์ วิศวกรรมทางทะเล 100.00 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) อินโดนีเซีย ใหบ้รกิารบรหิารงาน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Reyka Wahana Digdjaya (PTRWD) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย อปุกรณล์ าเลียงและขนส่ง 

ถ่านหิน 
100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 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 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

  

ช่ือบริษัท 
 

จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGM (ต่อ) :     
PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PT Sakti Utama Luas (SUL) อินโดนีเซีย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB) อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน 100.00 100.00 
PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 
PTT International (Singapore) Company Pte. 
(PTTINTERSING) 

สิงคโปร ์ ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

บรษิัท โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั 
(GMH) 

ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 

บรษิัท สยาม แมนเนจเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั (SMH) ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 
PT Sentika Mitra Persada (SMP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
PT Mutiara Kapuas (MK) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 
บรษิัท อลัฟ่า คอม จ ากดั (ALPHACOM) ไทย พฒันาตน้แบบ 100.00 100.00 
บรษิัท สวอพ แอนด ์โก จ ากดั (SWAPANDGO) ไทย ธุรกิจ Battery Swap  100.00 100.00 
บรษิัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากดั (INBA) ไทย Life Science 100.00 100.00 
บรษิัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั (INBL) ไทย ลงทนุในประเทศ 100.00 100.00 
บรษิัท โกลบอล รนีิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั (GRP) ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 
บรษิัท โกลบอล รนีิวเอเบิล เพาเวอร ์วนั จ ากดั 
(GRP1) 

ไทย ลงทนุในบรษิัทอื่น 100.00 100.00 

บรษิัท โกลบอล รนีิวเอเบิล เพาเวอร ์โอเปอเรทติง้ 
จ ากดั (GRPO) 

ไทย ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ
และที่ปรกึษาโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

100.00 100.00 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 

 

 

* ถือโดยกลุม่บรษัิท GPSC และกลุม่บรษัิท TOP 
 

ช่ือบริษัท จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 
   2564 2563 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGM (ต่อ) :     
บรษิัท เวิลด ์เอ็กซเ์ชนจ ์เอเชีย จ ากดั (WXA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บรษิัท พี.พี.โซล่า จ ากดั (PPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บรษิัท เอ็น.พี.เอส. สตารก์รุป๊ จ ากดั (NPS) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 100.00 100.00 
บรษิัท เมฆาเทคโนโลยี จ ากดั (MEKHA) ไทย ใหบ้รกิาร Public Cloud,  

Migration service และ 
Maintenance  

100.00 - 

บรษิัท อรุณ พลสั จ ากดั (ARUNPLUS) ไทย ใหบ้รกิารสถานีและเครื่องอดั
ประจสุ  าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า 

100.00 - 

Sheng Yang Energy Co., Ltd. (SYE) ไตห้วนั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 90.00 - 
บรษิัท อีวี มี พลสั จ ากดั (EVME) ไทย เป็นตวัแทนจ าหน่าย ใหเ้ช่า และ

ซือ้ขายยานยนตไ์ฟฟ้า 
100.00 - 

บรษิัท ร ีแอค จ ากดั (REACC) ไทย ใหบ้รกิารเก่ียวกบัพลงังาน
สะอาดและ climate neutrality 

100.00 - 

บรษิัทย่อยของกลุม่ PTTGE :     
บรษิัท ปตท กรีน เอ็นเนอรย่ี์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(PTTGE TH) 
(PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้รกิารบรษิัทในเครอื 100.00 100.00 

บรษิัทย่อยของกลุม่ BSA :     
บรษิัท สปอรต์ เซอรว์ิสเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั 
(SSS)  

ไทย บรหิารสโมสรฟตุบอล 100.00 100.00 

บรษิัท จดัหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลชูั่นส ์
จ ากดั (BPS) 

ไทย บรหิารจดัการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 

บรษิัทย่อยทางออ้มของกลุม่บรษิัท :     
บรษิัท โรงไฟฟ้าชมุชนชยับาดาล 1 จ ากดั 
(CCPP1)* 

ไทย โรงไฟฟ้าชมุชน 100.00 - 

บรษิัท โรงไฟฟ้าชมุชนชยับาดาล 2 จ ากดั 
(CCPP2)* 

ไทย โรงไฟฟ้าชมุชน 100.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.1 ขอ้มลูบรษิัทย่อยและการด าเนินงานรว่มกนัของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

(ร้อยละ) 

   2564 2563 

การด าเนินงานรว่มกนัของกลุม่ PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. 

Bhd. (CPOC) 
มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company 
(MGTC) 

เบอรม์ิวดา ท่อขนสง่ก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนสง่ก๊าซ 19.32 19.32 
บรษิัท ออเรน้จ ์เอ็นเนอรย่ี์ จ ากดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 
บรษิัท บี 8/32 พารท์เนอร ์จ ากดั (B8/32 

Partners) 
ไทย ปิโตรเลียม 25.00 25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนสง่ก๊าซ 80.00 80.00 
Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรยี ปิโตรเลียม 35.00 35.00 
Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอรแ์ลนด ์ ปิโตรเลียม 50.00 50.00 
Hoang-Long Joint Operating Company  

(HL JOC) 
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 2.00 
Abu Dhabi Gas Industries Limited (AGP) สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
ปิโตรเลียม 2.00 2.00 

Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL) องักฤษ ปิโตรเลียม 5.00 5.00 
Petroleum Development Oman Services LLC 
(PDOS) 

โอมาน ปิโตรเลียม 2.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
กำรร่วมค้ำ                       
บริษัทฯ                     
บรษัิท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
(TTM(T)) 

 ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  3,172  3,172  3,656  3,051  355  269 

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

 มาเลเซีย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  1,001  1,001  948  938  174  289 

บรษัิท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  920  931  140  117 
บรษัิท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES)  ไทย  โรงงานก าจดัขยะอนัตราย  40.00  40.00  23  7  10  7  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTEP                     
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)  บาฮามาส  ใหเ้ช่าเรือ FSO  13.11  13.11  508  457  1,238  1,236  172  119 
APICO LLC (APICOLLC)  สหรฐัอเมริกา  ปิโตรเลียม  72.82  72.82  4,463  4,011  4,125  3,863  476  205 
Oman LNG LLC (OLNG)  รฐัสลุต่านโอมาน  ปิโตรเลียม  2.00  2.00  2,772  2,492  1,590  1,905  534  425 
บรษัิท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ากดั (ATI)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  50.00  11  6  6  6  -  - 
บรษัิท ซีเควสต ์จ ากดั (ZEAQUEST)  ไทย  เทคโนโลยี  50.00  50.00  86  1  59  -  -  - 
บรษัิท แอโรสกาย (ประเทศไทย) จ ากดั (AEROSKY)  ไทย  เทคโนโลยี  33.00  -  10  -  9  -  -  - 
กลุ่มบริษัท GPSC                     
บรษัิท ไทยโซลา่ร ์รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR)  ไทย  ธุรกิจลงทนุ  40.00  40.00  1,697  1,697  1,529  1,584  391  327 
บรษัิท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากดั (NL1PC)  ลาว  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  40.00  40.00  494  494  759  619  -  - 
บรษัิท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  30.00  30.00  624  623  788  711  39  - 
กลุ่มบริษัท PTTGC                     
บรษัิท ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั (TEX)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์  50.00  50.00  210  210  647  602  91  67 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
กำรร่วมค้ำ (ตอ่)                     
กลุ่มบริษัท PTTGC (ตอ่)                     
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM)  มาเลเซีย  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑชี์วภาพ  -  50.00  -  4,966  -  4,398  -  - 
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC)  มาเลเซีย  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ  -  50.00  -  407  -  -  -  - 
NatureWorks LLC (NTR)  สหรฐัอเมริกา  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ  50.00  50.00  4,793  4,793  4,025  3,033  -  1,245 
บรษัิท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  50.00  930  930  251  168  -  - 
บรษัิท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  50.00  6,909  6,909  11,802  10,449  -  - 
บรษัิท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ากดั (HMC)  ไทย  ปิโตรเคมี  41.44  41.44  9,117  9,117  13,001  12,625  828  289 
บรษัิท จีจีซี เคทิส ไบโออินดสัเทรยีล จ ากดั (GKBI)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเชือ้เพลิงชีวภาพ  50.00  50.00  1,309  1,046  1,232  1,021  -  - 
Revolve Group Limited (RGL)  องักฤษ  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  49.00  49.00  270  270  273  250  -  - 
Emery Oleochemicals UK Ltd. (EOMUK)  องักฤษ  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑชี์วภาพ  50.00  -  2,141  -  2,385  -  -  - 
ENTIS Co., LTd. (ENTIS)  เกาหลีใต ้  เคมิคอล  50.00  -  203  -  203  -  -  - 
บรษัิท ซินธีส (ประเทศไทย) จ ากดั (SYNTHESE)  ไทย  เคมิคอล  47.50  -  519  -  519  -  -  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL)  สิงคโปร ์  ใหบ้รกิารจดัการกองทนุ  -  50.00  -  -  -  -  -  - 
TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT))  สิงคโปร ์  ลงทนุในบรษัิทอ่ืน  -  50.00  -  24  -  -  -  - 
TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK)  สิงคโปร ์  ใหบ้รกิารขนส่งน า้มนัทางเรือ  -  50.00  -  274  -  -  -  212 
บรษัิท ท็อป นอติคอล สตาร ์จ ากดั (TOP-NS)  ไทย  ใหบ้รกิารจดัเก็บและขนสง่น า้มนัทางเรือ  -  35.00  -  53  -  -  -  26 
กลุ่มบริษัท IRPC                     
บรษัิท ไออารพ์ีซี โพลีออล จ ากดั (IRPCP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑส์ าหรบัผลิตภณัฑ ์

โพลียรูเีทน 
 50.00 

 
50.00  185  185  64  25  -  - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
กำรร่วมค้ำ (ตอ่)                     
กลุ่มบริษัท IRPC (ต่อ)                     
บรษัิท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง 
จ ากดั (WHA IER) 

 ไทย  พฒันานิคมอตุสาหกรรม  40.00  40.00  272  266  264  260  -  - 

ไมเท็กซ ์โพลีเมอร ์(ประเทศไทย) (MYTEX)  ไทย  ปิโตรเคมี  50.00  50.00  350  350  352  327  5  24 
บรษัิท วชิรแล็บเพื่อสงัคม จ ากดั (VLS)  ไทย  ใหบ้รกิารวิเคราะหแ์ละรบัรอง 

 อปุกรณท์างการแพทย ์
 50.00  -  11  -  11  -  -  - 

กลุ่มบริษัท PTTGM                     
บรษัิท โอจีพี เอนเนอรย์ี่ โซลชูั่นส ์จ ากดั (OGPS)  ไทย  บรหิารจดัการดา้นพลงังานและการบริการที่เก่ียวกบั

พลงังาน 
 40.00  40.00  62  55  36  39  -  - 

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)  สิงคโปร ์  เหมืองถ่านหิน  35.00  35.00  220  197  138  124  -  - 
บรษัิท พีทีที เรส จ ากดั (PTTRAISE)  ไทย  หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์  50.00  50.00  26  23  21  23  -  - 
บรษัิท พีทีที แอนด ์ทีจีอีเอส ออปเทค จ ากดั  
(OPTEC) 

 ไทย  ใหบ้รกิารปรบัปรุงประสิทธิภาพอปุกรณ ์เครื่องจกัร 
ของภาคอตุสาหกรรมแบบครบวงจร 

 51.00  -  31  -  30  -  -  - 

บรษัิท นิวทรา รเีจนเนอเรทีฟ โปรตีน จ ากดั (NRPT)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายโปรตีนทางเลือก  50.00  -  38  -  37  -  -  - 
กลุ่มบริษัท OR                     
Brighter PTT Oil and Retail Business Company 

Limited (BOR) 
 เมียนมา  ธุรกิจลงทนุในตลาดน า้มนัและคา้ปลีกสินคา้  51.00  51.00  54  49  48  38  -  - 

Brighter Energy Company Limited (BE)  เมียนมา  คลงัและคา้ส่งปิโตรเลียม  35.00  35.00  947  672  900  667  -  - 
ORC Coffee Passion Group Joint Stock 

Company (ORCG) 
 เวียดนาม  ธุรกิจคา้ปลีกอาหารและเครื่องดื่ม  60.00  60.00  140  45  113  37  -  - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.2 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
กำรร่วมค้ำ (ตอ่)                     
กลุ่มบริษัท OR (ตอ่)                     
บรษัิท ออรบ์ิท ดิจิทลั จ ากดั (ORBIT)  ไทย  ใหบ้รกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอ์ื่นๆ  40.00  -  10  -  12  -  -  - 
บรษัิท โกลเบิลแอโรแ่อสโซซิเอทส ์จ ากดั (GAA)  ไทย  ใหบ้รกิารน า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานภายในสนามบิน 

อู่ตะเภา   
 45.00  -  225  -  220  -  -  - 

กลุ่มบริษัท PTTGL                     
บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร ์แอลเอ็นจี เจวี จ ากดั 
(BGPLNGJV) 

 ไทย  ก๊าซธรรมชาติเหลว  50.00  -  6  -  6  -  -  - 

กลุ่มบริษัท                     
บรษัิท มาบตาพดุ แอรโ์ปรดกัส ์จ ากดั (MAP) 
(บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.00) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซอตุสาหกรรม  51.00  51.00  179  117  191  119  -  - 

          44,603  45,504  52,418  49,056     
หกั คา่เผื่อการดอ้ยค่า          (370)  (197)  (138)  (124)     
รวม          44,233  45,307  52,280  48,932  3,205  3,614 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

       
      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม                     
กลุ่มบริษัท PTTEP                     
บรษัิทรว่มของกลุ่มบรษัิท PTTEP AP*  ออสเตรเลีย  ใหบ้รกิารฐานปฏิบตัิการทางเดินอากาศ  50.00  50.00  50  45  185  149  24  - 
Leismer Aerodrome Limited (LAL)  แคนาดา  ใหบ้รกิารการเดินทางทางอากาศ  32.00  32.00  146  130  123  111  -  - 
Moz LNG1 Holding Company Ltd. (HOLDCO)  สหรฐัอาหรบั 

เอมิเรตส ์
 ปิโตรเลียม  8.50  8.50  419  9  425  -  -  - 

กลุ่มบริษัท GPSC                     
บรษัิท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (BIC)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  25.00  25.00  924  924  846  872  149  142 
บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จ ากดั (XPCL)  ลาว  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  25.00  25.00  6,994  6,994  7,254  7,014  175  - 
บรษัิท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (ESCE)  ไทย  ส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอตุสาหกรรม

รวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
 33.33  33.33  339  339  372  365  21  7 

Avaada Energy Private Limited (AVAADA)  อินเดีย  พลงังานหมนุเวียน  41.62  -  14,985  -  15,049  -  -  - 
กลุ่มบริษัท OR                     
FST Aviation Services Limited (FST)  ฮ่องกง  บรกิารเติมน า้มนัอากาศยาน  25.00  25.00  1  1  1  1  -  - 
บรษัิท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PAT)  ไทย  การตลาดน า้มนั  35.00  35.00  131  131  9  9  -  - 
บรษัิท ปลกูผกัเพราะรกัแม่ จ ากดั (OKJ)  ไทย  การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  20.00  -  497  -  497  -  -  - 
บรษัิท อิ่มทรพัย ์โกลบอล คซูีน จ ากดั (ISGC)  ไทย  การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  25.00  -  191  -  192  -  -  - 
กลุ่มบริษัท PTTGC                      
บรษัิท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT)**  ไทย  ปิโตรเคมี  24.98  24.98  3,297  3,297  7,260  5,761  266  415 

 

*  บรษิัทรว่มของกลุม่บริษัท PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd 
** มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เท่ากบั 11,397 ลา้นบาท และ 9,473 ลา้นบาท ตามล าดบั 



 

88 

14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม (ตอ่)                     
กลุ่มบริษัท PTTGC (ตอ่)                     
บรษัิท ไทยอีสเทิรน์ ทอ้ปซีดส ์ออยล ์จ ากดั (TETSO)  ไทย  ปิโตรเคมี  30.00  30.00  67  67  -  9  -  - 
 บรษัิท เอส. พี. เพ็ทแพค อินเตอร ์กรุป๊ จ ากดั 

(SPPETPACK) 
 ไทย  ปิโตรเคมี  25.00  25.00  50  50  39  40  -  - 

บรษัิท ครุาเร ่จีซี แอดวานซ ์แมททีเรยีลส ์จ ากดั (KGC)  ไทย  ผลิตเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ  33.40  33.40  1,777  1,404  1,714  1,336  -  - 
บรษัิท ไดนาชิสโซ ไทย จ ากดั (DYCT)  ไทย  กลุม่ผลิตภณัฑพ์ีพี คอมพาวด ์  41.50  41.50  294  294  282  284  5  - 
กลุ่มบริษัท TOP                     
บรษัิท ที. ไอ. เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (TIM)  ไทย  ใหบ้รกิารขนส่งทางเรอื  -  33.33  -  1  -  -  -  - 
บรษัิท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (UBE)*  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล  -  24.28  -  770  -  827  79  2 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)  อินโดนีเซีย  ผลิตและจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์  15.00  -  29,920  -  30,536  -  -  - 
กลุ่มบริษัท IRPC                     
บรษัิท อเูบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) จ ากดั (มหาชน)  
(UCHA) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  25.00  25.00  5,300  5,300  4,870  4,708  -  - 

กลุ่มบริษัท PTTER                     
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG)  อียิปต ์  ท่อขนสง่ก๊าซ  -  25.00  -  14,685  -  11,819  -  - 
กลุ่มบริษัท PTT TANK                     
บรษัิท กลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรม์ินอล จ ากดั  
(GMTP) 

 ไทย  ใหบ้รกิารรบัเรอื ขนถ่ายและจดัเก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ
เหลว ตลอดจนแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 30.00  30.00  1,050  262  1,054  264  -  - 

บรษัิท จีพีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล เทอรม์ินอล จ ากดั (GPC)  ไทย  ใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางตูค้อนเทนเนอร ์  30.00  -  1,200  -  1,200  -  -  - 
 
* ในระหว่างปี 2564  TET ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของ UBE บางสว่นเพ่ือ IPO เป็นจ านวนเงิน 235 ลา้นบาท สง่ผลใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของ TET ลดลงจากรอ้ยละ 21.28 เป็นรอ้ยละ 12.39 จึงไดเ้ปลี่ยนประเภทเงินลงทนุใน UBE เป็น FVTOCI
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.3 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิัทรว่มในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของ (ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม (ตอ่)                     
กลุ่มบริษัท                     
บรษัิท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 
(กลุม่บรษิัท OR ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40.53) 

 ไทย  ท่อขนสง่น า้มนั  49.21  49.21  4,106  4,106  4,894  4,997  645  850 

บรษัิท อีสเทิรน์ ฟลอูิด ทรานสปอรต์ จ ากดั (EFT) 
(กลุม่บรษิัท PTTGC ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 22.65) 

 ไทย  โครงสรา้งพืน้ฐาน  37.65  37.65  2  2  5  11  20  15 

          71,740  38,811  76,807  38,577     
หกั คา่เผื่อการดอ้ยค่า          (327)  (14,816)  (308)  (11,828)     
รวม          71,413  23,995  76,499  26,749  1,384  1,431 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.4 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อย                 
บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) 
 (กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 65.29) 

 ไทย  ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  63.79  63.79  69,751  69,751  12,029  13,444 

บรษัิท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG)  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  100.00  100.00  26,714  24,425  1,650  3,109 
บรษัิท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั (PTTNGD)  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  58.00  58.00  418  418  551  - 
บรษัิท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTGL) 

(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 
 ไทย  ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว  50.00  50.00  5,211  5,211  -  - 

บรษัิท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จ ากดั (EnCo) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

 ไทย  พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า  50.00  50.00  900  900  69  71 

บรษัิท พีทีที เอนเนอรย์ี่ โซลชูั่นส ์จ ากดั (PTTES) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

 ไทย  ใหบ้รกิารทางเทคนิคและด าเนินงาน  40.00  40.00  63  63  -  - 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75.23) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไอน า้และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม  42.53  31.72  60,131  38,781  1,494  836 

บรษัิท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR)   ไทย  รบัจา้งบริหารงานและการตลาดน า้มนั  75.00  100.00  90,000  90,000  3,330  9,450 
บรษัิท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินลั จ ากดั (PTT TANK)  ไทย  ท่าเทียบเรอืและคลงัผลิตภณัฑ ์  100.00  100.00  3,888  2,500  90  101 
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)  สิงคโปร ์  การคา้ระหว่างประเทศ  100.00  100.00  3  3  102  53 
PTT International Trading London Limited  (PTTT LDN)  องักฤษ  การคา้ระหว่างประเทศ  100.00  100.00  348  348  35  33 
บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) 

(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 48.18) 
 ไทย  ปิโตรเคมีและการกลั่น  45.18  45.41  44,473  44,473  6,112  2,150 

บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 48.03) 

 ไทย  การกลั่นน า้มนั  45.03  45.03  10,437  10,437  1,194  480 

บรษัิท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 48.05) 

 ไทย  ปิโตรเคมีและการกลั่น  45.05  45.05  39,696  39,696  1,289  972 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.4 รายละเอียดของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (ตอ่) 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อย (ตอ่)                 
บรษัิท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้  -  26.00  -  2,305  4,430  314 

บรษัิท พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รซีอรส์เซส จ ากดั (PTTER)  ไทย  ใหค้ าปรกึษาดา้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานและเหมืองแร่  100.00  100.00  33,703  33,703  -  - 
บรษัิท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM)  ไทย  ลงทนุในและต่างประเทศ  100.00  100.00  62,275  55,343  -  - 
PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  สิงคโปร ์  ลงทนุในธุรกิจปาลม์น า้มนั  100.00  100.00  12,403  12,403  -  - 
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC)  สิงคโปร ์  ใหบ้รกิารทางการเงิน  -  100.00  -  31  -  16 
บรษัิท ปตท. ศนูยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTT TCC)  ไทย  ใหบ้รกิารทางการเงิน  100.00  100.00  20  20  -  - 
บรษัิท บิซิเนส เซอรว์ิสเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั (BSA)  ไทย  รบัจา้งบริหารงาน   100.00  100.00  1  1  70  60 
บรษัิท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จ ากดั (PTT DIGITAL) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

 ไทย  ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  20.00  20.00  30  30  26  19 

PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)  สหรฐัอเมริกา  ด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ  100.00  100.00  155  155  -  - 

          460,620  430,997     
หกั คา่เผื่อการดอ้ยค่า          (84,560)  (84,560)     
รวม          376,060  346,437  32,471  31,108 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.5 รายละเอียดของเงินลงทนุในการรว่มคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
หน่วย : ลา้นบาท 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษัท  จัดตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

 ประเภทธุรกิจ  สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
(ร้อยละ)  

วิธีรำคำทุน  เงนิปันผลรับ 

      2564  2563  2564  2563  2564  2563 
กำรร่วมค้ำ                   
บรษัิท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (TTM(T))  ไทย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  3,172  3,172  355  269 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  มาเลเซีย  ก๊าซธรรมชาติ  50.00  50.00  1,001  1,001  174  289 
บรษัิท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั (DCAP)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน า้เย็น  35.00  35.00  585  585  140  117 
บรษัิท มาบตาพดุ แอรโ์ปรดกัส ์จ ากดั (MAP) 
(กลุม่บรษิัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.00) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายก๊าซอตุสาหกรรม  49.00  49.00  179  117  -  - 

บรษัิท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES)  ไทย  โรงงานก าจดัขยะอนัตราย  40.00  40.00  23  7 - -  - 
รวม          4,960  4,882  669  675 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.6 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

14.6.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในการรว่มคา้ ซึง่บนัทกึโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 48,932 49,405 
- ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 5,804 2,706 
- เงินปันผลรบั (3,205) (3,613) 
- ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42)   723 - 
- เงินลงทนุเพิ่ม 3,190 1,546 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (4,760) (1,454) 
- จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  - (188) 
- ส่วนแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นในการรว่มคา้ 949 548 

- ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 647 (18) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  52,280 48,932 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.6 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ่) 
 

14.6.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ซึง่บนัทกึโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

ณ วนัที่ 1 มกราคม  26,749 25,670 
- ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 3,207 1,471 
- เงินปันผลรบั (1,384) (1,431) 
- เงินลงทนุเพิ่ม 48,345 1,027 
- โอนเปลี่ยนประเภท (661) 9 
- จ าหน่ายเงินลงทนุ (133) - 
- ขาดทนุจากการดอ้ยคา่  - (9) 
- จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย - (6) 
- ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิัทรว่ม (377) 17 

- ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 753 1 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  76,499 26,749 
 

14.6.3 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม ซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี
รายละเอียดดงันี ้

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

ณ วนัที่ 1 มกราคม  351,319 341,175 
- เงินลงทนุเพิ่ม 32,037 19,919 
- จ าหน่ายเงินลงทนุและลดทนุ (2,336) (8,052) 

- ขาดทนุจากการดอ้ยคา่  - (1,723) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 381,020 351,319 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.7 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

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

สินทรพัยห์มนุเวียน 5,049 2,344 1,297 7,419 9,529 3,500 2,296 1,257 3,407 7,605 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 8,588 2,655 2,602 23,942 29,785 9,721 3,061 2,582 24,904 29,090 

หนีส้ินหมนุเวียน (1,545) (894) (492) (2,730) (5,912) (1,452) (909) (520) (1,793) (2,463) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (4,781) (2,209) (780) (5,028) (9,922) (5,667) (2,572) (659) (5,619) (11,109) 

สินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ100) 7,311 1,896 2,627 23,603 23,480 6,102 1,876 2,660 20,899 23,123 

สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 50.00 50.00 35.00 50.00 41.44 

สินทรพัยส์ทุธิส่วนที่เป็นของกลุม่บรษิัท 3,656 948 920 11,802 9,730 3,051 938 931 10,450 9,582 

รายการปรบัปรุง - - - - 3,271 - - - - 3,043 

มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในการรว่มคา้ 3,656 948 920 11,802 13,001 3,051 938 931 10,450 12,625 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.7 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

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

รายได*้ 3,461 584 3,116 15,937 31,874 2,372 530 2,655 8,588 25,188 

คา่ใชจ้่าย (1,739) (330) (2,677) (13,218) (28,433) (1,724) (268) (2,432) (9,435) (24,305) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,722 254 439 2,719 3,441 648 262 223 (847) 883 

ภาษีเงินได ้ (545) (96) (72) (14) (541) (257) - (45) 4 (180) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,177 158 367 2,705 2,900 391 262 178 (843) 703 
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น 
 

371 105 - - (27) 273 1 - (7) 285 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม 
 

1,548 263 367 2,705 2,873 664 263 178 (850) 988 

ในระหวา่งปี กลุ่มบรษิัทฯ รบัรูส้่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุในการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ
ในการรว่มคา้ในระหวา่งปี 589 79 128 1,353 1,202 196 131 62 (422) 291 
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น
จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ใน
ระหวา่งปี 186 53 - - (11) 137 1 - (4) 118 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.8 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทรว่มที่มีสาระส าคญัของกลุม่บรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

 AVAADA CAP THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 

สินทรพัยห์มนุเวียน 10,665 98,789 7,585 5,510 8,403 4,133 5,410 5,684 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 38,100 67,979 16,197 128,970 6,891 8,090 126,055 7,878 

หนีส้ินหมนุเวียน (5,708) (31,017) (1,068) (5,064) (1,671) (507) (3,704) (757) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (28,186) (38,132) (2,330) (100,538) (233) (1,318) (99,846) (216) 

สินทรพัยส์ทุธิ (รอ้ยละ 100) 14,871 97,619 20,384 28,878 13,390 10,398 27,915 12,589 

สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 41.62 15.00 49.21 25.00 25.00 49.21 25.00 25.00 

สินทรพัยส์ทุธิส่วนที่เป็นของกลุม่บรษิัท 6,189 14,643 10,031 7,220 3,348 5,117 6,979 3,147 

รายการปรบัปรุง 8,860 15,893 (5,137) 34 1,522 (120) 35 1,561 

มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 15,049 30,536 4,894 7,254 4,870 4,997 7,014 4,708 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.8 ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทรว่มที่มีสาระส าคญัของกลุม่บรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

 AVAADA CAP THAPPLINE XPCL UCHA THAPPLINE XPCL UCHA 

รายได*้ 2,420 82,663 5,180 13,975 14,066 2,963 12,080 8,517 

คา่ใชจ้่าย (4,368) (76,474) (2,440) (10,192) (12,917) (1,247) (5,156) (9,367) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ (1,948) 6,189 2,740 3,783 1,149 1,716 6,924 (850) 

ภาษีเงินได ้ (113) (1,540) (547) - (342) (344) (5,956) 136 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (2,061) 4,649 2,193 3,783 807 1,372 968 (714) 
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น 
 

121 (13) - (528) - - 44 9 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม 
 

(1,940) 4,636 2,193 3,255 807 1,372 1,012 (705) 

ในระหวา่งปี กลุ่มบรษิัทฯ รบัรูส้่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุในบรษิัทรว่มที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวม ดงันี ้
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
บรษิัทรว่มในระหวา่งปี (858) 697 1,079 946 202 675 242 (179) 
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นจากเงิน
ลงทนุในบรษิัทรว่มในระหวา่งปี 50 (2) - (132) - - 11 2 

 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

PTTRTC 
 

บรษิัท PTT Regional Treasury Center PTE. LTD. (PTTRTC) ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการปิดบรษิัท ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2562 วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดย PTTRTC ไดแ้ต่งตัง้และมอบอ านาจใหท้ี่ปรกึษาการช าระบญัชี (ผูช้  าระ
บญัชี) ด าเนินการในการช าระบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้มา ทัง้นี ้ผูช้  าระบญัชีไดด้ าเนินการช าระภาษีและ
ช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการปิดบริษัทเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ และไดด้ าเนินการโอนคืนเงินลงทนุของบรษิัทฯ จ านวน 1.1 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 
 

PTTGM 
 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) มีการเพิ่มทนุจดทะเบียน
และมีหนังสือเรียกช าระค่าหุน้ส่วนเพิ่มหลายครัง้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวรวม 6,932 ลา้นบาทแลว้ทัง้
จ านวน 

 

OR 
 

เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564 บริษัท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัของ OR ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) รวมจ านวนทัง้สิน้ 3,000 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,610 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหป้ระชาชนทั่ วไปเป็นครัง้แรก และ (2) การจัดสรรหุน้ส่วนเกิน
จ านวน 390 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดยื้มหุน้จ านวนดงักล่าวจากบรษิัทฯ เพื่อน ามาใชใ้นการรกัษาระดบัราคารวมเป็น
จ านวน 53,497 ลา้นบาท (สทุธิจากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ที่เก่ียวขอ้ง) ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 ผูจ้ดัหาหุน้ส่วน
เกินไดแ้จง้ความประสงคเ์พื่อใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ OR จ านวน 390 ลา้นหุน้ เพื่อส่งคืนใหบ้ริษัทฯ และในวนัที่ 
16 มีนาคม 2564 OR ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ และด าเนินการออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่
ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินเพื่อคืนใหแ้ก่บรษิัทฯ ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ เปลี่ยนจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 75 บรษิัทฯ
แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยดงักล่าว จ านวน 30,393 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  
 

ทัง้นี ้หุน้ของ OR ไดมี้การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แตว่นัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2564 
 

PTT TANK 
 

ในระหวา่งปีบรษิัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินลั จ ากดั (PTT TANK) มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนหลายครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้
เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนรวม 1,388 ลา้นบาท   
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

PTTLNG 
 

ในระหวา่งปีบรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากดั (PTTLNG) มีหนงัสือเพื่อเรยีกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูคา่หลาย
ครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนรวม 2,290 ลา้นบาท  
 

GC 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) ครัง้ที่ 6/2564 เม่ือวนัที่ 24 พฤษภาคม 
2564 มีมติอนมุตัิโครงการจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนเพื่อบรหิารทางการเงิน (Treasury Stocks) มีจ านวนหุน้ที่จะจ าหน่ายประมาณ
รอ้ยละ 0.49 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือ 22.3 ลา้นหุน้ โดยเป็นการจ าหน่ายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทัง้นี ้GC ไดด้ าเนินการจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนไดท้ัง้หมดและประกาศสิน้สดุโครงการจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนในวนัที่ 27 กนัยายน 
2564 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ เปลี่ยนจากรอ้ยละ 45.41 เป็นรอ้ยละ 45.18 
 

MAP 
 

ในระหว่างปี บริษัท มาบตาพุด แอรโ์ปรดกัส ์จ ากัด (MAP) มีหนังสือเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยังช าระไม่เต็มมูลค่า
หลายครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนรวม 61 ลา้นบาท 
 

SES 
 

ในระหวา่งปี บรษิัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทลั เซอรว์ิสเซส จ ากดั (SES) มีหนงัสือเรยีกช าระคา่หุน้เพิ่มทนุในสว่นที่ยงัช าระไม่เต็ม
มลูค่าหลายครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนรวม 16 ลา้นบาท  
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถอืหุน้ในธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบรษิัทฯ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอียดการอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. บรษิัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ที่บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
(TOP) ถือหุน้ทัง้หมด สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8.91 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GPSC และเม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 
2563 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญาซือ้หุน้บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล ์
จ ากดั (มหาชน) (TOP) โดยไดช้ าระคา่หุน้เป็นจ านวนเงิน 16,757 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 

 

2. การโอนกิจการทัง้หมดของบรษิัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) แลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ในระหว่างปี TP ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้  บริษัทฯ 
ไดร้บัเงินปันผลจ านวน 5,931 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุใน TP จ านวน 1,501 ลา้นบาท ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดร้บัการจดัสรรเงินทนุคืนตามสดัส่วน เป็นจ านวน 806 ลา้นบาทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

โดยภายหลงัธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทฯ จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วนรอ้ยละ 31.72 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ 
TOP จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วน รอ้ยละ 20.78 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 

นอกจากนี ้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนมุติัการปรบัโครงสรา้ง
การถือหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ และบริษัท สยาม แมนเนจเมน้ทโ์ฮลดิง้ จ ากัด (SMH) ซือ้หุน้สามญับริษัท   
โกลบอล เพาเวอรซ์ินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) จากบรษิัท พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) จ านวนรวม 359 
ลา้นหุน้ หรือประมาณรอ้ยละ 12.73 ของหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม
ประมาณ 25,126 ลา้นบาท (สว่นของบรษิัทฯ 21,350 ลา้นบาท และสว่นของ SMH 3,776 ลา้นบาท) โดยภายหลงัธุรกรรมการ
ปรบัโครงสรา้งฯ ดงักล่าว บรษิัทฯ และ SMH จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วนรวมรอ้ยละ 44.45 และ PTTGC จะถือหุน้ GPSC ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด  
 

 อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรบัโครงสรา้งภายในกลุม่บรษิัท จงึไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินรวม 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

รำยกำรส ำคัญของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 

CAP 
 

เม่ือเดือนกนัยายน 2564 PT. TOP Investment Indonesia (TII) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ TOP ไดล้งทนุใน PT Chandra Asri 
Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ในสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 15 ของทุน
จดทะเบียน คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุจ านวน 913 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเทียบเท่า 29,798 ลา้นบาท กลุม่บรษิัทจดัประเภทเงิน
ลงทนุดงักล่าวเป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม กลุม่บรษิัทไดจ้่ายช าระค่าหุน้และไดป้ระมาณการเงินลงทนุที่ตอ้งจ่ายในอนาคตแลว้
จ านวน 917 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเทียบเท่า 29,911 ลา้นบาท 
 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทจะซือ้หุน้เพิ่มเติมส าหรบัสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 0.38 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมลูค่าการจ่ายช าระ
เพิ่มเติมไม่เกิน 4 ลา้นดอลลารส์หรฐั (136 ลา้นบาท) หรือไม่เกิน 270 ลา้นดอลลารส์หรฐั (9,159 ลา้นบาท) ขึน้อยู่กบัเง่ือนไข
ในการไดร้บัการอนุมตัิการลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานปิโตรเคมีโดย PT Chandra Asri Perkasa (CAP2) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ CAP ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

Avaada  
 

เม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ GPSC ได้
ลงทนุในบรษิัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) ซึง่ประกอบธุรกิจพลงังานหมนุเวียนขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย 
ในสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 41.6 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจ านวน 14,984 ลา้นบาท  
กลุม่บรษิัทจดัประเภทเงินลงทนุดงักล่าวเป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
 

กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจในกลุ่มบริษัท EOM และ ESC  
 

เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท PTTGC International Private Limited (GC Inter) ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อยของ PTTGC มีมติอนมุตัิให ้GC Inter เขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้เพื่อขายหุน้ที่ GC Inter ถือหุน้รอ้ยละ 50 ใน Emery 
Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM) และ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC) ใหแ้ก่ Edenor Technology 
Sdn. Bhd. (Edenor) โดยสญัญาซือ้ขายหุน้ไดมี้การลงนามแลว้เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2564 และการขายหุน้ดงักล่าวมีเง่ือนไข
ใหด้ าเนินการภายหลงัจากที่ไดมี้การปรบัโครงสรา้งธุรกิจในกลุม่บรษิัท EOM และ ESC โดยแยกธุรกิจในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 
และธุรกิจในภมูิภาคอเมรกิาเหนือและยโุรปออกจากกัน ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งดงักล่าว ธุรกิจในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกจะ
ยงัคงอยู่ภายใต ้EOM และ ESC ซึ่งทัง้สองบรษิัทจะถกูขายใหแ้ก่ Edenor ในขณะที่ธุรกิจในภมูิภาคอเมรกิาเหนือและยโุรปจะ
ถกูโอนออกจาก EOM และ ESC ใหอ้ยู่ภายใตบ้รษิัท Emery Oleochemicals UK Limited (EOMUK) ซึง่ GC Inter และ Sime 
Darby Plantation Berhad เป็นผูถื้อหุน้ทางตรงในสดัส่วนเท่ากนัที่รอ้ยละ 50 ทัง้นีก้ารปรบัโครงสรา้งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จเม่ือ
วนัที่ 12 ตลุาคม 2564 และมีผลขาดทนุรวม 2,688 ลา้นบาท ซึ่งรวมถึงผลของการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงิน
ลงทนุใน EOM ที่เคยรบัรูไ้วใ้นงบก าไรขาดทนุรวม โดยการลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจในกลุ่มบรษิัท 
EOM และ ESC และแผนกลยทุธข์อง PTTGC เพื่อมุ่งเนน้การลงทนุในธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑท์ี่มีมลูค่าสงู 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.9 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

รำยกำรส ำคัญของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ) 
 

VNT 
 

เม่ือวันที่  18 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษของ PTTGC ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ PTTGC 
ประสานงานรว่มกบั AGC Inc. เก่ียวกบัแผนการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง บรษิัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (“VNT”) จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) โดย PTTGC จะเป็นผูท้  าค าเสนอซือ้หุน้
สามญัทัง้หมดของ VNT (โดยไม่รวมหุน้สามญัของ VNT ที่ PTTGC และ AGC Inc. ถืออยู่) เป็นจ านวน 192,491,246 หุน้ หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 16.24 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ VNT เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง VNT จากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในราคาเสนอซือ้หุน้ละ 39 บาท วงเงินรวม 7,507 ลา้นบาท คาดวา่การท าธุรกรรมดงักล่าวจะ
แลว้เสรจ็ภายในเดือนมีนาคม 2565   
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั 
 

ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทย่อยซึง่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญัมีดงันี ้
 

  สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของทีถ่อืโดยส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
  (ร้อยละ) 
 

ช่ือบริษัท 
จัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

 
2564 

 
2563 

บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไทย 34.71 34.71 

บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย 51.97 51.97 
บรษิัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 51.95 51.95 
บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไทย 51.82 51.59 
บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ไทย 24.77 24.77 

บรษิัท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR) ไทย 25.00 - 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ตอ่) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC OR PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

สินทรพัยห์มนุเวียน 139,584 101,239 67,200 207,244 45,490 126,066 152,716 114,229 43,371 129,911 40,741 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 643,952 260,751 123,560 546,871 224,889 81,593 522,921 191,805 130,436 359,472 215,916 

หนีส้ินหมนุเวียน (104,502) (38,476) (47,543) (147,007) (23,036) (51,730) (56,257) (28,620) (44,059) (59,042) (21,925) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (263,684) (200,574) (55,505) (279,505) (129,595) (56,057) (264,969) (157,449) (54,082) (141,347) (122,865) 

สินทรพัยส์ทุธิ 415,350 122,940 87,712 327,603 117,748 99,872 354,411 119,965 75,666 288,994 111,867 

สว่นของบรษัิทฯ 267,918 57,981 42,046 153,338 81,502 74,863 228,132 55,748 36,294 136,032 77,414 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 147,432 64,959 45,666 174,265 36,246 25,009 126,279 64,217 39,372 152,962 34,453 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ตอ่) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการก าไรหรอืขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC OR PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได*้ 226,544 338,936 255,393 491,621 79,590 516,117 168,725 258,664 176,257 335,716 71,906 

ค่าใชจ้่าย (146,152) (326,194) (238,509) (439,897) (70,558) (501,929) (127,297) (262,060) (183,941) (335,173) (62,423) 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 80,392 12,742 16,884 51,724 9,032 14,188 41,428 (3,396) (7,684) 543 9,483 

ภาษีเงินได ้ (41,528) (1,553) (2,351) (7,228) (1,192) (2,718) (18,764) 647 1,554 109 (993) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 38,864 11,189 14,533 44,496 7,840 11,470 22,664 (2,749) (6,130) 652 8,490 
ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก - สทุธิจากภาษี - (63) -                -               -                - - (287) - - - 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่น 41,285 1,279 312 5,515 2,355   1,436 (3,197) (378) (82) 324 (508) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม 80,149 12,405 14,845 50,011      10,195       12,906 19,467 (3,414) (6,212) 976 7,982 

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ            
สว่นของบรษัิทฯ 25,373 5,139 6,970 21,166 5,506 8,606 14,797 (1,656) (2,956) 97 5,649 
สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 13,491 5,987 7,563 23,330 2,334 2,864 7,867 (1,380) (3,174) 555 2,842 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัสว่นไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุ 6,546 1,419 1,507 7,564 1,240 1,110 7,234 595 1,088 2,852 1,465 

 

* รวมก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

14.10 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั (ตอ่) 
 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษิัทย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่มีสาระส าคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูหลงัปรบันโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC OR PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 110,069 10,902 11,342 68,650 16,315 24,044 80,230 2,102 11,152 22,146 18,850 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (123,016) (43,355) (2,853) (148,843) (19,835) (25,903) (27,071) (48,005) (3,875) (28,275) (5,606) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (22,199) 8,341 (6,104) 90,036 (2,705) 29,861 (26,469) 21,017 (1,462) 31,794 (11,815) 

อื่น ๆ 9,416 564 - 1,457 (528) (227) (554) 2,950 - (192) 28 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (25,730) (23,548) 2,385 11,300 (6,753) 27,775 26,136 (21,936) 5,815 25,473 1,457 
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15. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 สินทรพัย ์
สิทธิการใช ้

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563           
ราคาทนุ 6,882  2,366   4  124  9,376 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,200)  (1)  (17)  (1,218) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (64)  -  -  -  (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,818  1,166   3  107  8,094 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563          
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 6,818  1,166   3  107  8,094 
 - เพิ่มขึน้ -  2  -  1  3 
- โอนเปลี่ยนประเภท (264)  292  3  -  31 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (4)  -  -  (4) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด -  (91)  (1)  (6)  (98) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 6,554  1,365  5  102  8,026 

          

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563          
ราคาทนุ 6,618  2,658  6  125  9,407 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,293)  (1)  (23)  (1,317) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (64)  -  -  -  (64) 

มลูค่าตามบญัชี 6,554  1,365  5  102  8,026 
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15. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 สินทรพัย ์
สิทธิการใช ้

 รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564            
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 6,554  1,365  5  -  102  8,026 
 - เพิ่มขึน้ 1,523  396  5  23  3  1,950 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 88  518  1  11  -  618 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (2)  -  -  -  (2) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  (127)  (1)  -  (5)  (133) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 8,165  2,150  10  34  100  10,459 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564            
ราคาทนุ 8,229  3,802  12  34  128  12,205 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,652)  (2)  -  (28)  (1,682) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (64)  -  -  -  -  (64) 
มลูค่าตามบญัชี 8,165  2,150  10  34  100  10,459 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทไม่มีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั  
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15. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
 งานระหวา่ง 

ก่อสรา้ง 
 สินทรพัย ์
สิทธิการใช ้

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563           
ราคาทนุ 3,414  1,175  -  -  4,589 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (846)  -  -  (846) 
มลูค่าตามบญัชี 3,414  329  -  -  3,743 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563          
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 3,414  329  -  -  3,743 
- โอนเปลี่ยนประเภท 167  148  2  476  793 
 - ขายและจ าหนา่ย - สทุธิ -  (10)  -  -  (10) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด -  (41)  -  (26)  (67) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,581  426  2  450  4,459 

          

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563          
ราคาทนุ 3,581  1,703  2  552  5,838 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (1,277)  -  (102)  (1,379) 
มลูค่าตามบญัชี 3,581  426  2  450  4,459 

          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564          
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 3,581  426  2  450  4,459 
 - โอนเปลี่ยนประเภท -  (34)  -  (378)  (412) 
 - การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา -  -  -  (19)  (19) 
 - ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด -  (45)  -  (16)  (61) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,581  347  2  37  3,967 

          

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564          
ราคาทนุ 3,581  1,652  2  46  5,281 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (1,305)  -  (9)  (1,314) 
มลูค่าตามบญัชี 3,581  347  2  37  3,967 
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15. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 

มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม        
ระดบั 2 11,716  11,323  3,802  3,649 
ระดบั 3 14,068  12,762  759  415 

รวม 25,784  24,085  4,561  4,064 
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบั 2 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุประเภทที่ดินใหเ้ช่า ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ่งใชว้ิธีราคาตลาดโดย
การใหค้ะแนนและถ่วงน า้หนกัตามปัจจยัความต่างอื่น ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุประเภทที่ดินและอาคารใหเ้ช่า ประเมินโดยใชว้ิธีรายได ้(Income Approach) 
ซึง่ขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน และตน้ทนุทางการเงิน 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563                
ราคาทนุ 47,801     302,478    1,157,647     929,372      52,263      26,434        148,833      2,664,828  
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -     (167,201)    (533,075)  (605,247)     (28,088)       (17,381)  -    (1,350,992) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์   (73)   (512)  (2,896)    (10,093)   (12,800)     (17)   (1,502)      (27,893) 
มลูค่าตามบญัชี 47,728    134,765   621,676   314,032   11,375   9,036  147,331     1,285,943  
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563                
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 47,728    134,765   621,676   314,032   11,375    9,036  147,331     1,285,943  
 - ซือ้ธุรกิจ  222  825  776  -  -  7  -  1,830 
 - เพิ่มขึน้ 396  2,138  4,531  42,829  1,183  386  91,687  143,150 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  -  -  4,670  4,670 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 1,237  13,017  42,871  527  172  383  (59,470)  (1,263) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (14)  (338)  (574)  (2,934)  (24)  (101)  (583)  (4,568) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  (11,171)  (49,145)  (61,160)  (1,459)  (2,224)  -  (125,159) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (102)  (216)  (1,439)  (7,780)  -  (456)  (9,993) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย -  (6)  (146)  -  -  (2,206)  (4)  (2,362) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 18  35  1,120  (1,494)  272  537  (19)  469 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 49,587  139,163  620,893  290,361  3,739  5,818  183,156  1,292,717 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563                
ราคาทนุ 49,660  316,779  1,198,146  949,538  53,338  22,961  185,110  2,775,532 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (177,025)  (574,851)  (648,152)  (29,380)  (17,143)  -  (1,446,551) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (73)  (591)  (2,402)  (11,025)  (20,219)  -  (1,954)  (36,264) 
มลูค่าตามบญัชี 49,587  139,163  620,893  290,361  3,739  5,818  183,156  1,292,717 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564                
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 49,587  139,163  620,893  290,361  3,739  5,818  183,156  1,292,717 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42) 2,612  4,040  20,721  69,381  -  41  2,141  98,936 
 - เพิ่มขึน้ 92  4,167  5,282  58,650  1,277  443  82,027  151,938 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  -  -  5,571  5,571 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (51)  13,827  54,637  1,413  72  1,918  (74,248)  (2,432) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (252)  (2,079)  (13,273)  (29)  (15)  (81)  (15,729) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  (11,713)  (50,267)  (69,931)  (1,084)  (1,724)  -  (134,719) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์
(หมายเหตฯุ 21) -  (1,278)  (2,909)  (671)  -  (65)  (1,832)  (6,755) 

 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย
(หมายเหตฯุ 12) -  - 

 
(1,621) 

 
-  -  -  - 

 
(1,621) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 161  616  806  35,012  431  (252)  734  37,508 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 52,401  148,570  645,463  370,942  4,406  6,164  197,468  1,425,414 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564                
ราคาทนุ 52,474  340,682  1,281,500  1,170,951  60,722  24,405  200,069  3,130,803 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (190,708)  (631,833)  (787,580)  (33,821)  (18,175)  -  (1,662,117) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (73)  (1,404)  (4,204)  (12,429)  (22,495)  (66)  (2,601)  (43,272) 
มลูค่าตามบญัชี 52,401  148,570  645,463  370,942  4,406  6,164  197,468  1,425,414 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั เป็นเงินจ านวน 91,548 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 : 75,279 ลา้นบาท) 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่)  
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563            
ราคาทนุ           5,659         38,796   369,030  17,830      31,672   462,987 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -     (16,474)  (164,323)  (12,454)  -  (193,251) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -        (33)         (526)  -  -  (559) 
มลูค่าตามบญัชี       5,659       22,289   204,181  5,376      31,672   269,177 

            

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563            
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 5,659  22,289  204,181  5,376  31,672  269,177 
 - เพิ่มขึน้ -  98  284  84  10,519  10,985 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  1,135  1,135 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 86  525  5,285  324  (7,849)  (1,629) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (2)  (546)  (307)  (15)  (3)  (873) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  (1,630)  (13,924)  (1,310)  -  (16,864) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (49)  (32)  -  -  (81) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 5,743  20,687  195,487  4,459  35,474  261,850 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563            
ราคาทนุ 5,743  37,254  370,463  17,041  35,474  465,975 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (16,506)  (174,909)  (12,582)  -  (203,997) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (61)  (67)  -  -  (128) 
มลูค่าตามบญัชี 5,743  20,687  195,487  4,459  35,474  261,850 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564            
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 5,743  20,687  195,487  4,459  35,474  261,850 
 - เพิ่มขึน้ 23  104  265  80  9,424  9,896 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  1,047  1,047 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 81  3,844  8,887  1,710  (15,855)  (1,333) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (210)  (146)  (17)  -  (373) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  (1,684)  (13,204)  (1,309)  -  (16,197) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์
(หมายเหตฯุ 21)  - 

 
(1,291) 

 
(2,864) 

 
(65) 

 
- 

 
(4,220) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 5,847  21,450  188,425  4,858  30,090  250,670 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564            
ราคาทนุ 5,847  40,592  375,365  18,097  30,090  469,991 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (17,790)  (184,009)  (13,174)  -  (214,973) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (1,352)  (2,931)  (65)  -  (4,348) 
มลูค่าตามบญัชี 5,847  21,450  188,425  4,858  30,090  250,670 

 

ตน้ทุนการกูยื้มที่ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทใชอ้ัตราการตัง้ขึน้เป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์รอ้ยละ 0.40 – 5.99 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี) และบริษัทฯ ใช้อัตรารอ้ยละ 3.83 ต่อปี      
(2563 : รอ้ยละ 4.34 ตอ่ปี) 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563              
ราคาทนุ 55,441  1,224  13,009  2,339  13,541  3,121  88,675 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (13,512)  (116)  (5,451)  (413)  -  (72)  (19,564) 
มลูค่าตามบญัชี 41,929  1,108  7,558  1,926  13,541  3,049  69,111 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563              
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 41,929  1,108  7,558  1,926  13,541  3,049  69,111 
- เพิ่มขึน้ 5,715  534  896  478  2,773  520  10,916 
 - การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา 35  -  10  (12)  43  (135)  (59) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 435  333  97  (11)  -  162  1,016 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (24)  (7)  (13)  (110)  (21)  (389)  (564) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (2,553)  (601)  (1,355)  (750)  (2,894)  (1,350)  (9,503) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (53)  -  -  -  -  -  (53) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  -  (3)  -  (4)  -  -  (7) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 9  14  (7)  5  (50)  3  (26) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 45,493  1,378  7,186  1,522  13,392  1,860  70,831 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563              
ราคาทนุ 61,573  2,046  14,258  2,554  16,157  2,905  99,493 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (16,027)  (668)  (7,072)  (1,032)  (2,765)  (1,045)  (28,609) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (53)  -  -  -  -  -  (53) 
มลูค่าตามบญัชี 45,493  1,378  7,186  1,522  13,392  1,860  70,831 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564              
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 45,493  1,378  7,186  1,522  13,392  1,860  70,831 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42)  167  847  592  232  -  -  1,838 
- เพิ่มขึน้ 4,700  707  1,162  802  4,506  4,077  15,954 
 - การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา 30  (4)  25  8  150  (69)  140 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 556  3  7  (8)  40  -  598 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (499)  (9)  -  (61)  (279)  (8)  (856) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (2,762)  (680)  (1,552)  (715)  (3,937)  (1,079)  (10,725) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(หมายเหตฯุ 21) (7)  -  -  -  -  -  (7) 
 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 12) (183)  -  -  -  -  -  (183) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 170  52  43  14  1,549  2  1,830 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 47,665  2,294  7,463  1,794  15,421  4,783  79,420 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564              
ราคาทนุ 66,212  3,321  16,190  3,249  21,421  6,514  116,907 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (18,535)  (1,027)  (8,727)  (1,455)  (6,000)  (1,731)  (37,475) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (12)  -  -  -  -  -  (12) 
มลูค่าตามบญัชี 47,665  2,294  7,463  1,794  15,421  4,783  79,420 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563            
ราคาทนุ 24,600  46  10,165  602  14  35,427 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (9,895)  (6)  (5,135)  (150)  -  (15,186) 
มลูค่าตามบญัชี 14,705  40  5,030  452  14  20,241 

            
ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวำคม 2563  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 14,705  40  5,030  452  14  20,241 
 - เพิ่มขึน้ 796  41  49  97  5  988 
- การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา (4)  -  (14)  (5)  -  (23) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (96)  (1)  -  -  -  (97) 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (3)  -  -  (28)  -  (31) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (884)  (31)  (589)  (146)  (11)  (1,661) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 14,514  49  4,476  370  8  19,417 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563            
ราคาทนุ 25,210  87  10,200  618  19  36,134 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (10,696)  (38)  (5,724)  (248)  (11)  (16,717) 
มลูค่าตามบญัชี 14,514  49  4,476  370  8  19,417 
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17. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ต่อ) 
 

 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 รวม 

ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 14,514  49  4,476  370  8  19,417 
 - เพิ่มขึน้ 319  2  32  78  -  431 
- การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา 20  (36)  -  13  -  (3) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 930  -  2  -  -  932 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (420)  -  -  (33)  -  (453) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี (847)  (2)  (572)  (141)  (8)  (1,570) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ
สินทรพัย ์(หมายเหตฯุ 21) (7) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(7) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 14,509  13  3,938  287  -  18,747 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564            
ราคาทนุ 26,046  27  10,223  615  15  36,926 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (11,530)  (14)  (6,285)  (328)  (15)  (18,172) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (7)  -  -  -  -  (7) 
มลูค่าตามบญัชี 14,509  13  3,938  287  -  18,747 
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18. ค่ำควำมนิยม 
 

การเปลี่ยนแปลงในคา่ความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2564  2563 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม  106,994  107,197 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42)   74,613  14 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(หมายเหตฯุ 21)  (5,471)  - 
 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตฯุ 12)  (15)  - 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน  6,531  (217) 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  182,652  106,994 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

 
  คอมพิวเตอร ์

ซอฟตแ์วร ์
 สิทธิใน 

สญัญา 
ซือ้ขาย 

 ลิขสิทธ์ิและ
เครื่องหมาย
การคา้ 

 สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

อื่น 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563            
ราคาทนุ   24,588  45,993  11,689  17,670  99,940 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม   (14,864)  (2,444)  (4,553)  (8,402)  (30,263) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์   -  -  -  (713)  (713) 
มลูค่าตามบญัชี   9,724  43,549  7,136  8,555  68,964 
            

ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2563  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี   9,724  43,549  7,136  8,555  68,964 
 - ซือ้ธุรกิจ   1  1,043  54  -  1,098 
 - เพิ่มขึน้   1,871  -  215  1,400  3,486 
 - โอนเปลี่ยนประเภท   1,428  -  886  (1,305)  1,009 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ   (10)  -  (161)  (154)  (325) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี   (2,543)  (1,986)  (394)  (804)  (5,727) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์  -  -  -  (71)  (71) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน   (17)  11  13  32  39 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี   10,454  42,617  7,749  7,653  68,473 
            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563            
ราคาทนุ   27,582  47,050  12,690  15,057  102,379 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม   (17,128)  (4,433)  (4,941)  (6,625)  (33,127) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์   -  -  -  (779)  (779) 
มลูค่าตามบญัชี   10,454  42,617  7,749  7,653  68,473 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน (ตอ่) 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

 
  คอมพิวเตอร ์

ซอฟตแ์วร ์
 สิทธิใน 

สญัญา 
ซือ้ขาย 

 ลิขสิทธ์ิและ
เครื่องหมาย
การคา้ 

 สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

อื่น 

 รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2564  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี   10,454  42,617  7,749  7,653  68,473 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42)   1,687  34,289  30,612  11,731  78,319 
 - เพิ่มขึน้   1,761  440  42  626  2,869 
 - โอนเปลี่ยนประเภท   1,592  8  273  (635)  1,238 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ   (126)  -  -  -  (126) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี   (2,879)  (2,009)  (518)  (831)  (6,237) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์
(หมายเหตฯุ 21)  (40)  -  - 

 
- 

 
(40) 

 - จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
(หมายเหตฯุ 12) 

 
- 

 
(340) 

 
- 

 
(67) 

 
(407) 

 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน   287  31  4  455  777 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี   12,736  75,036  38,162  18,932  144,866 
            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564            
ราคาทนุ   35,224  87,870  44,640  32,444  200,178 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม   (22,448)  (12,834)  (6,478)  (13,413)  (55,173) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์   (40)  -  -  (99)  (139) 
มลูค่าตามบญัชี   12,736  75,036  38,162  18,932  144,866 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน (ตอ่) 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

 สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตนอื่น 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563       
ราคาทนุ  8,131  -  8,131 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม  (5,526)  -  (5,526) 
มลูค่าตามบญัชี  2,605  -  2,605 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563       
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี  2,605  -  2,605 
 - เพิ่มขึน้  192  -  192 
 - โอนเปลี่ยนประเภท  790  -  790 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ  (1)  -  (1) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (969)  -  (969) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี  2,617  -  2,617 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563       
ราคาทนุ  8,869  -  8,869 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม  (6,252)  -  (6,252) 
มลูค่าตามบญัชี  2,617  -  2,617 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564       
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี  2,617  -  2,617 
 - เพิ่มขึน้  272  -  272 
 - โอนเปลี่ยนประเภท  759  31  790 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ  (2)  -  (2) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบัปี  (1,048)  -  (1,048) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(หมายเหตฯุ 21)  (24)  -  (24) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี  2,574  31  2,605 
       

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564       
ราคาทนุ  9,824  31  9,855 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม  (7,226)  -  (7,226) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์  (24)  -  (24) 
มลูค่าตามบญัชี  2,574  31  2,605 
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20. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรพัยใ์นการ
ส ารวจและประเมินคา่ 
แหลง่ปิโตรเลียม 

 สินทรพัยเ์หมือง  รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2563      
ราคาทนุ 138,905  828  139,733 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (52,052)  (151)  (52,203) 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 86,853  677  87,530 
      

ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2563  

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี  86,853    677    87,530 
 - เพิ่มขึน้ 3,234  59  3,293 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (527)  (103)  (630) 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (1,099)  -  (1,099) 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (1,360)  (390)  (1,750) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (408)  9  (399) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 86,693  252  86,945 
      

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563      
ราคาทนุ 140,981  776  141,757 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (54,288)  (524)  (54,812) 
มลูค่าตามบญัชี 86,693  252  86,945 
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20. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (ตอ่) 
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรพัยใ์นการ
ส ารวจและประเมินคา่ 
แหลง่ปิโตรเลียม 

 สินทรพัยเ์หมือง  รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2564  

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 86,693  252  86,945 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42) 10,285  -  10,285 
 - เพิ่มขึน้ 4,280  5  4,285 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (1,413)  -  (1,413) 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (5,971)  -  (5,971) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 10,440  24  10,464 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 104,314  281  104,595 
      

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564      
ราคาทนุ 148,599  864  149,463 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (44,285)  (583)  (44,868) 
มลูค่าตามบญัชี 104,314  281  104,595 
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21. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษัทท าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า  
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ส าหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พรอ้มใชง้าน รวมถึง
คา่ความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ กลุม่บรษิัทจะท าการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทกุปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งชี ้โดยผลขาดทนุ
จากการดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ม่ือมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยต์ ่ากวา่มลูตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้มลูค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายหรอืมลูคา่จากการใชส้ินทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้น
การก าหนดมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีการเปลี่ยนแปลงไป  
 

ในระหว่างปี 2564 มีขอ้บ่งชีท้ี่ส  าคญัส าหรบักลุ่มบริษัทในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์อาทิ สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 การก าหนดราคาขายสินคา้จากภาครฐั ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการที่
หยุดด าเนินการหรือที่มีความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน และการปรบัแผนโครงการ 
 

ในการวดัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน กลุ่มบริษัทไดใ้ชป้ระมาณการ และขอ้สมมติที่ส  าคญั เช่น ปริมาณส ารองปิโตรเลียม ราคา
น า้มัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราคิดลด รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการด าเนินงาน เป็นตน้  โดยมีขอ้
สมมติฐานที่ส  าคญัในการหามูลค่าจากการใชส้ินทรพัย ์ไดแ้ก่ อตัราคิดลดรอ้ยละ 6.40 - 14.00 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษิัทไดร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยใ์นงบก าไรขาดทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 16) 6,755 4,220 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 17) 7 7 
คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 5,471 - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 19) 40 24 
สินทรพัยอ์ื่น 1,013 946 

รวม 13,286 5,197 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

กลุม่บรษิัทเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงันี ้
 

 อตัรารอ้ยละ 
ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย 
ตามพระราชบญัญตัิภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532 
ตามพระราชบญัญตัิภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
50 
20 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพืน้ที่พฒันารว่มไทย-มาเลเซีย 
ตามพระราชบญัญตัิภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2541 และ  
ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในประเทศมาเลเซีย ยกเวน้, 10, 20 

ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมในต่างประเทศ 20 - 80 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรพัยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรษัฎากรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  3, 20 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในต่างประเทศ 1 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการส่งออกก าไร 10 - 20 
 

22.1 ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั     
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั 61,335 32,518 7,487 5,553 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนที่รบัรูใ้นปีปัจจบุนั (110) 817 48 30 

 61,225 33,335 7,535 5,583 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตา่งชั่วคราว 6,072 (11,082) 779 233 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง 
จากการแปลงค่าฐานภาษี  294 2,913 - - 

 6,366 (8,169) 779 233 

รวม 67,591 25,166 8,314 5,816 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.2 การกระทบยอดภาษีเงินได ้กบัผลคณูของก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัราภาษีที่ใช ้มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 219,658 65,116 75,639 58,333 
อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอ้ยละ 20 43,932 13,023 15,128 11,667 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี (4,622) (2,238) (6,924) (6,386) 
คา่ใชจ้่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 8,275 11,282 199 251 
คา่ใชจ้่ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (4,263) (1,363) (117) (63) 
(ก าไร)ขาดทนุจากกิจการที่ไม่ตอ้งเสียภาษี 7,920 (483) - - 
การปรบัปรุงจากงวดก่อน (110) 817 48 30 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน 
การรว่มคา้และบรษิัทรว่ม (1,533) (1,105) - - 

คา่ภาคหลวงที่ใชเ้ป็นเครดิตภาษี (15,606) (12,272) - - 
ผลตา่งของอตัราภาษี 29,348 13,504 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลของ
สกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน 294 2,913 - - 

อื่น ๆ 3,956 1,088 (20) 317 

ภาษีเงินได ้ 67,591 25,166 8,314 5,816 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัรายการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกินจ านวนที่เป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนท์างภาษีนัน้ กลุ่มบริษัทไม่ไดร้บัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ี่เกิดจาก
รายการขาดทนุจ านวน 35,991 ลา้นบาท (ปี 2563: 90,320 ลา้นบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต 
โดยรายการขาดทุนบางส่วนสามารถยกยอดไปหักกลบกับก าไรทางภาษีในอนาคตไดโ้ดยไม่มีวนัหมดอายุ และบางส่วนจะ
หมดอายใุนระหวา่งปี 2565 จนถึง 2584 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 64 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 64 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 42) 

 

ผลต่างจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

อื่น ๆ 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (3,649) (1,811) - 10 (3) - (5,453) 292 (5,745) 

สินคา้คงเหลือ 282 (123) - 32 - - 191 600 (409) 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - ตราสารทนุ (108) (2,200) (2,579) - (4) (24) (4,915) 128 (5,043) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 86 (5) - - - 24 105 175 (70) 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (63,810) 8,428 - (26,053) (6,771) 102 (88,104) 10,889 (98,993) 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ (2,844) (133) - 325 - (3) (2,655) 684 (3,339) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2,449) (125) - (4,113) 1 175 (6,511) 7,426 (13,937) 

ตราสารอนพุนัธ ์ 431 17 (127) 40 75 - 436 771 (335) 

เงินกูย้ืม (87) (10) - - 7 2 (88) 3 (91) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3,241 532 - - 20 - 3,793 3,793 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชน ์
    พนกังาน 8,075 224 (1,482) 866 366 (6) 8,043 8,048 (5) 

ประมาณการหนีส้ินคา่รือ้ถอน 33,539 (228) - 21 3,610 - 36,942 36,980 (38) 

ขาดทนุสะสมยกไป 13,712 (6,194) (51) 894 971 - 9,332 9,332 - 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 64 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 64 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 42) 

 

ผลต่างจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

อื่น ๆ 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงคา่ฐานภาษี 434 (294) - - (2) (188) (50) - (50) 

อื่น ๆ 9,937 (4,444) - 9,832 1,214 (21) 16,518 19,121 (2,603) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (3,210) (6,366) (4,239) (18,146) (516) 61 (32,416) 98,242 (130,658) 

การหกักลบรายการของภาษี       - (34,713) 34,713 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี - สทุธิ     

 
 (32,416) 63,529 (95,945) 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 63 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ซือ้ธุรกิจ 
 
 

จดัประเภทเป็น
สินทรพัยท์ี่ถือ
เพื่อขาย 

ผลต่างจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

อื่น ๆ 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (2,956) (693) - - - - - (3,649) 962 (4,611) 

สินคา้คงเหลือ 225 57 - - - - - 282 309 (27) 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - ตราสารหนี ้ (21) 17 4 - - - - - - - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - ตราสารทนุ (116) - 8 - - - - (108) 283 (391) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน (13) 98 - - - - - 85 139 (54) 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (67,715) 4,002 - - - (80) (13) (63,806) 9,298 (73,104) 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ (62) (2,900) - - - - - (2,962) 257 (3,219) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2,082) (249) - (96) - (5) (17) (2,449) 6,282 (8,731) 

ตราสารอนพุนัธ ์ (246) 152 305 - - (17) - 194 596 (402) 

เงินกูย้ืม (412) 296 - - - - 1 (115) - (115) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 65 3,307 - - - (13) - 3,359 3,359 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชน ์

พนกังาน 7,730 248 116 - (1) (23) 8 8,078 8,150 (72) 

ประมาณการหนีส้ินคา่รือ้ถอน 30,743 3,021 - 2 - (227) - 33,539 33,585 (46) 

ขาดทนุสะสมยกไป 10,874 2,708 67 - - 63 - 13,712 13,712 - 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ  
ณ วนัที่  

1 ม.ค. 63 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 
 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ซือ้ธุรกิจ 
 

 

จดัประเภทเป็น
สินทรพัยท์ี่ถือ
เพื่อขาย 

ผลต่างจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

อื่น ๆ 
 
 

ยอดสทุธิ 
 
 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงคา่ฐานภาษี 3,088 (2,725) - - - 71 - 434 434 - 

อื่น ๆ 9,393 830 21 - - (48) - 10,196 10,780 (584) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (11,505) 8,169 521 (94) (1) (279) (21) (3,210) 88,146 (91,356) 

การหกักลบรายการของภาษี        - (33,452) 33,452 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี - สทุธิ      

 
 (3,210) 54,694 (57,904) 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 64 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 64 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 

 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ยอดสทุธิ 
 

 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (725) (2,527) - (3,252) 103 (3,355) 
สินคา้คงเหลือ 63 135 - 198 198 - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - ตราสารทนุ (390) - (923) (1,313) - (1,313) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 118 4 - 122 146 (24) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (455) 568 - 113 114 (1) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ (1,588) 225 - (1,363) - (1,363) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 72 6 - 78 78 - 
ตราสารอนพุนัธ ์ (25) 344 - 319 332 (13) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,547 (155) - 1,392 1,392 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,532 80 (248) 1,364 1,364 - 

อื่น ๆ 929 542 - 1,471 1,485 (14) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี 1,078 (778) (1,171) (871) 5,212 (6,083) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (5,212) 5,212 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ    (871) - (871) 
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22. ภำษีเงนิได้และภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ตอ่) 
 

22.3 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 

 

ยอดสทุธิ 
ณ วนัที่ 

1 ม.ค. 63 

ก าไร(ขาดทนุ) 
 

 

ก าไร(ขาดทนุ) 
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ยอดสทุธิ 
 

 

สินทรพัย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หนีส้ิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (329) (396) - (725) 410 (1,135) 
สินคา้คงเหลือ 57 6 - 63 63 - 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น - ตราสารทนุ 

 
(324) - (66) (390) - (390) 

เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 29 89 - 118 137 (19) 
เงินลงทนุเผ่ือขาย - - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (430) (25) - (455) - (455) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - (1,588) - (1,588) - (1,588) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 138 (66) - 72 72 - 
ตราสารอนพุนัธ ์ 128 (105) - 23 23 - 
เงินกูย้ืม (336) 308 - (28) - (28) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 1,547 - 1,547 1,547 - 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1,463 62 7 1,532 1,532 - 

อื่น ๆ 974 (65) - 909 940 (31) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี 1,370 (233) (59) 1,078 4,724 (3,646) 

การหกักลบรายการของภาษี    - (3,646) 3,646 

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ    1,078 1,078 - 
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23. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินจ่ายล่วงหนา้และคา่ใชจ้่ายรอตดับญัชี 2,689  3,523  48  10 
เงินกองทนุคา่รือ้ถอนอปุกรณก์ารผลิต 9,710  7,984  -  - 
อื่น ๆ 3,638  3,232  42  45 
รวม 16,037  14,739  90  55 
 
 

24. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

เจา้หนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 209,896  106,221  68,126  43,475 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและ 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 2,735  980  354  140 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 9.4) 1,153  988  35,840  24,397 

รวม  213,784  108,189  104,320  68,012 
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25. เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

เจา้หนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หนีอ้ื่นและคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย - กิจการอื่น 58,816  49,644  8,199  7,479 
หนีส้ิน Make-up (หมายเหตฯุ 30) 13,545  -  13,545  - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 5,556  5,060  1,365  1,059 
เงินรบัลว่งหนา้ 8,172  5,315  412  288 
อื่น ๆ 16,909  6,538  18  - 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตฯุ 9.5) 81  127  7,372  7,231 

รวม 103,079  66,684  30,911  16,057 
 
 

26. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ภาษีขายที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,694  2,941  3,270  2,129 
ประมาณการหนีส้ินค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 3,859  2,631  -  - 
อื่น ๆ 3,357  1,649  9  3 
รวม 11,910  7,221  3,279  2,132 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

27.1 เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2564 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 
2564 

 

 เพิ่มขึน้  จ่าย 
ช าระคืน 

 หนีส้ินตาม
สญัญาเช่า
เพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทนุ
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 

 ซือ้ธุรกิจ 
(หมายเหตฯุ 42) 

 

 จดัประเภท
สินทรพัยท์ี่ 
ถือไวเ้พื่อขาย  
(หมายเหตฯุ 12) 

 ผลตา่งจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน 4,223  28,403  (22,864)  -  2 

 
1,270  - 

 
596  2  11,632 

เงินกูยื้มระยะสัน้ - กิจการอื่น -  109  -  -  -  -  -  2  -  111 
เงินกูยื้ม - สกลุบาท 179,177  64,542  (36,589)  -  -  -  -  -  43  207,173 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 46,504  38,041  (9,356)  -  635  278  (1,724)  4,386  (56)  78,708 
หุน้กู ้- สกลุบาท 270,766  64,713  (58,175)  -  (2,851)  -  -  3,107  (145)  277,415 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 242,063  40,000  -  -  14,820  -  -  14,197  (504)  310,576 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 52,770  -  (9,416)  16,045  727  1,936  (187)  1,405  930  64,210 
รวม 795,503  235,808  (136,400)  16,045  13,333  3,484  (1,911)  23,693  270  949,825 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.1 เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2564 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 

2564  

 เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีส้ินตาม 
สญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 

 ขาดทนุจาก 
อตัราแลกเปลี่ยน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้ - กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 9.5) 2,561  5,084  (428)  -  -  -  7,217 

เงินกูยื้ม - สกลุบาท -  5,985  -  -  -  1  5,986 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 45,181  -  -  -  4,303  6  49,490 
หุน้กู ้- สกลุบาท 92,487  46,968  (15,230)  -  -  (3)  124,222 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 8,765  -  -  -  982  6  9,753 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 7,739  -  (564)  262  377  (767)  7,047 
รวม 156,733  58,037  (16,222)  262  5,662  (757)  203,715 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.2 อตัราดอกเบีย้ของเงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : รอ้ยละตอ่ปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.00 - 15.00  0.55 - 10.00  -  - 
เงินกูยื้ม - สกลุบาท 0.29 - 4.18  0.33 - 4.85  1.71  - 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ        
- ดอลลารส์หรฐั 0.13 - 1.35  0.25 - 2.84  4.20 - 6.38  4.20 - 6.38 
- ยโูร 0.50 - 2.50  1.65 - 2.50  -  - 
- เยน 4.45  1.50 - 4.45  4.95  4.95 
- กีบ 4.75  4.75  -  - 
- ดอง 6.40  6.40  -  - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 0.67 - 6.80  1.21 - 6.80  0.67 - 6.80  1.21 - 6.80 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ        
- ดอลลารส์หรฐั 1.99 - 6.35  2.50 - 5.88  4.50 - 5.88  4.50 - 5.88 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 0.07 - 13.88  0.40 - 10.00  0.68 - 8.28  1.21 - 8.28 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.3 เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกูยื้ม - สกลุบาท 21,890  18,231  -  - 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 4,280  1,381  -  - 
หุน้กู ้- สกลุบาท 27,995  54,166  5,999  15,226 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 33,484  -  -  - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 10,742  7,653  610  717 
รวม 98,391  81,431  6,609  15,943 

 

เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินกูยื้ม - สกลุบาท 185,283  160,946  5,986  - 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 74,428  45,123  49,490  45,181 
หุน้กู ้- สกลุบาท 249,420  216,600  118,222  77,261 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 277,092  242,063  9,754  8,765 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 53,468  45,117  6,437  7,022 
รวม 839,691  709,849  189,889  138,229 

 

27.4 เงินกูยื้มระยะยาวจ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบีย้ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 265,823  177,268  9,984  - 
อตัราดอกเบีย้คงที่ 672,259  614,012  186,514  154,172 
รวม 938,082  791,280  196,498  154,172 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ภายหลังการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบีย้คงที่  
ในงบการเงินรวม คิดเป็นรอ้ยละ 68.56 ของเงินกูยื้มระยะยาวทัง้หมดของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2563 : รอ้ยละ 77.28)  และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นรอ้ยละ 75.62 ของเงินกูยื้มระยะยาวทัง้หมดของบรษิัทฯ (31 ธนัวาคม 2563 : รอ้ยละ 82.71) 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

27.5.1 เงินกูยื้ม 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

1 6,000 Compounded THOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกนัยายน 2569 
 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

1 1,993 THOR บวกอตัราสว่นเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2565 
2 6,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
3 3,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกรกฎาคม 2566  
4 3,500 THOR 1 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 19 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2565 
5 9,249 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 23 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2561 
6 9,825 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2555 
7 169 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 29 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560 
8 883 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2564 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

9 422 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 11 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2564 
10 3,185 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2564 
11 6,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2565 
12 1,500 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2567 
13 3,000 BIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2567 
14 6,500 THOR 1 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 19 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2565 
15 3,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนมกราคม 2568 
16 3,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนพฤษภาคม 2566 
17 1,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนพฤษภาคม 2566 
18 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2560 
19 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 
20 4,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2561 
21 10,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

22 15,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2563 
23 450 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
24 2,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2565 
25 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2566 
26 3,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2566 
27 3,500 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
28 1,550 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
29 1,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2566 
30 5,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ 2 งวด ในเดือนธนัวาคม 2563 และเดือนมิถนุายน 2566   
31 10,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนมิถนุายน 2568 
32 10,000 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2565 
33 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2565 
34 1,200 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2565 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

35 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2559 
36 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 14 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 
37 900 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2560 
38 8,654 FDR 6 เดือน ถวัเฉล่ีย 4 ธนาคาร บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 
39 500 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
40 575 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 13 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 
41 14,357 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 24 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2564 
42 6,004 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2564 
43 1,250 THBFIX 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
44 755 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2567 
45 700 THOR ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2565 
46 700 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2566 
47 400 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2567 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

48 5,000 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 17 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
49 10,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 16 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
50 10,000 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 12 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2564 
51 9,500 MHBK BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
52 3,000 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 15 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2563 
53 5,400 THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
54 80 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 6 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2564 
55 42 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2563 
56 56 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 8 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2562 
57 44 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 
58 8,500 THBFIX 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 38 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2561 
59 1,800 FDR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
60 504 THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญา 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุบาทจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

    

61 14,000 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 
62 1,500 BIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 
63 5,109 BIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 
64 9,600 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 
65 7,000 MLR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2566 
66 5,000 BIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2566 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลต่ำงประเทศ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุต่างประเทศของบรษิัทฯ จากบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลารส์หรฐั 245 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนสิงหาคม 2578 
2 ดอลลารส์หรฐั 330 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนตลุาคม 2585 
3 ดอลลารส์หรฐั 700 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกรกฎาคม 2613 
4 เยน 23,000 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนเมษายน 2579 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

1 ดอลลารส์หรฐั 454 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 33 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2555 
2 ดอลลารส์หรฐั 81 USDLIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2558 
3 ดอลลารส์หรฐั 86 USDLIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
4 ดอลลารส์หรฐั 200 LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 9 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 
5 ดอลลารส์หรฐั 480 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนตลุาคม 2567 
6 ดอลลารส์หรฐั 120 คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนตลุาคม 2567 
7 ดอลลารส์หรฐั 120 LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 
8 ดอลลารส์หรฐั 120 LIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 
9 ดอลลารส์หรฐั 125 SOFR บวกอตัราสว่นเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 

10 ดอลลารส์หรฐั 100 LIBOR 6 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 11 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2567 
11 ยโูร 180 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 12 เดือน จ านวน 6 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2564 
12 ยโูร 30 EURIBOR 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 10 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2565 
13 ยโูร 250 EURIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.1 เงินกูยื้ม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมื - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูยื้มระยะยาวสกลุต่างประเทศจากสถาบนัการเงินของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ตอ่ปี) ระยะเวลาช าระคืน 

     

14 ยโูร 150 EURIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 
15 ยโูร 120 EURIBOR บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนธนัวาคม 2566 
16 รูเบิลรสัเซีย 250 MOSPRIME 3 เดือน บวกอตัราส่วนเพิ่ม ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 11 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2564 
17 หยวน 700 LPR หกัอตัราส่วนลด ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2564 
18 เรอลับราซิล 10 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 1 เดือน จ านวน 21 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2564 
19 กีบ 64,278 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน จ านวน 20 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 
20 ดอง 310,791 คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน จ านวน 18 งวด เริ่มตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2562 
21 เยน 23,000* คงที่ ช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน ณ วนัสิน้สดุสญัญาในเดือนเมษายน 2579 

 

* ค า้ประกนัโดยบรษัิทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรอืคิดเป็น 28,750 ลา้นเยน 
 

กลุม่บรษิัทไดใ้ชเ้ครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงในการบรหิารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ส  าหรบัเงินกูยื้มระยะยาว ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินขอ้ 40.2 และ 40.4 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู้ - สกุลบำท  
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 4,000 1,000 12 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
2 2,000 1,000 2 1.21 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2565 
3 4,000 1,000 1 ปี 6 เดือน Compounded 

THOR บวก 
อตัราส่วนเพิ่ม 

ช าระดอกเบีย้ครัง้เดียว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 

4 2,000 1,000 3 2.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2566 
5 10,000 1,000 10 6.58 ช าระดอกเบีย้ครัง้เดียว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกนัยายน 2566 
6 15,000 1,000 3 0.96 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567 
7 3,000 1,000 5 2.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2568 
8 15,000 1,000 5 1.31 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2569 
9 13,000 1,000 7 2.85 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2570 

10 5,000 1,000 7 1.79 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2571 
11 2,000 1,000 10 2.84 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2573 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

12 8,000 1,000 10 2.37 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2574 
13 6,000 1,000 15 3.20 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2578 
14 7,000 1,000 25 3.74 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2588 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 14,967 1,000 15 ปีที่ 1 - 5 : 5.00 
ปีที่ 6 - 8 : 6.20 
ปีที่ 9 - 15 : 6.80 

ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ สิน้ปีที่ 8) 

2 9,387 1,000 15 ปีที่ 1 - 5 : 4.25 
ปีที่ 6 - 10 : 5.50 
ปีที่ 11 - 15 : 5.75 

ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2567 
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ สิน้ปีที่ 10) 

3 4,000 1,000 100 5.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธนัวาคม 2653 
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ณ สิน้ปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น 
ที่ระบใุนขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 1,500 1,000 7 2.82 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2567 
2 2,000 1,000 3 1.97 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2565 
3 5,000 1,000 5 2.24 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2567 
4 6,000 1,000 7 2.52 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2569 
5 8,000 1,000 10 2.86 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2572 
6 7,500 1,000 12 3.15 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2574 
7 6,500 1,000 15 3.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2577 
8 1,500 1,000 5 2.11 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2568 
9 1,000 1,000 10 2.94 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2573 

10 2,500 1,000 15 3.24 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
11 2,000 1,000 2 2.76 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
12 2,000 1,000 3 3.00 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2566 
13 4,000 1,000 5 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2568 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

14 1,300 1,000 10 3.93 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2573 
15 2,700 1,000 15 4.40 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2578 
16 4,000 1,000 5 3.00 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2569 
17 2,000 1,000 3 1.77 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2567 
18 2,000 1,000 7 2.91 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2571 
19 2,000 1,000 10 3.38 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2574 
20 2,000 1,000 15 4.10 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2579 
21 11,400 1,000 15 4.82 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2572 
22 15,000 1,000 3 2.26 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2565 
23 6,000 1,000 5 2.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2569 
24 1,500 1,000 5 2.20 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2567 
25 7,000 1,000 7 2.43 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2569 
26 1,500 1,000 10 2.75 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2572 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

27 1,530 1,000 7 2.60 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2570 
28 3,310 1,000 10 2.99 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2573 
29 4,360 1,000 12 3.29 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2575 
30 5,800 1,000 15 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2578 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

1 3,000 1,000 10 2.81 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2569 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

2 10,000 1,000 5 2.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

3 3,000 1,000 12 4.80 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนเมษายน 2565 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

4 7,500 1,000 15 5.05 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2570 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลบำท (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  หุน้กูส้กลุบาทประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ ระยะเวลา (ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

      

5 7,000 1,000 10 4.84 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2567 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 53 1,000 30 5.875 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนด ณ เวลาใดๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู ้และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 

2 ดอลลารส์หรฐั 241 1,000 30 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนด ณ เวลาใดๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู ้และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 

 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ของบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 490 1,000 30 6.35 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2585 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

1 ดอลลารส์หรฐั 350 1,000 10 2.99 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2573 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

2 ดอลลารส์หรฐั 650 1,000 40 3.90 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนธนัวาคม 2602 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

3 ดอลลารส์หรฐั 500 1,000 7 2.59 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2570 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

4 ดอลลารส์หรฐั 504 1,000 10 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เมื่อเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

5 ดอลลารส์หรฐั 496 1,000 4 4.25 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกนัยายน 2565 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

6 ดอลลารส์หรฐั 700 1,000 10 2.98 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2574 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

7 ดอลลารส์หรฐั 550 1,000 30 4.30 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2594 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

8 ดอลลารส์หรฐั 216 1,000 10 3.63 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

9 ดอลลารส์หรฐั 172 1,000 30 4.88 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

10 ดอลลารส์หรฐั 284 1,000 10 3.63 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2566 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

11 ดอลลารส์หรฐั 328 1,000 30 4.88 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมกราคม 2586 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

12 ดอลลารส์หรฐั 400 1,000 10 4.63 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2571 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

13 ดอลลารส์หรฐั 600 1,000 30 5.38 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2591 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

14 ดอลลารส์หรฐั 565 1,000 30 3.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2592 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

15 ดอลลารส์หรฐั 400 1,000 10 2.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2573 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

16 ดอลลารส์หรฐั 600 1,000 30 3.75 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนมิถนุายน 2593 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุนแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

27.5.2 หุน้กู ้(ตอ่) 
 

หุน้กู้ - สกุลต่ำงประเทศ  (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  หุน้กูส้กลุต่างประเทศประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ โดยผูถื้อหุน้กูส้ามารถใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดไดข้องบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 

ล าดบัที่ สกลุเงิน 
วงเงิน  

(หน่วย : ลา้น) 
มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) ระยะเวลาช าระคืน 

       

17 ดอลลารส์หรฐั 245* 1,000 16 5.88 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2578 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

18 ดอลลารส์หรฐั 330** 1,000 23 4.50 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนตลุาคม 2585 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

19 ดอลลารส์หรฐั 700*** 1,000 50 3.70 ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน และครบก าหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2613 
(ผูอ้อกหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ระบใุน
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้กู)้ 

 

* ค า้ประกนัโดยบรษัิทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรอืคิดเป็นจ านวนประมาณ 306 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
** ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักลา่วไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 413 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
*** ค า้ประกนัโดยบริษัทฯ ซึง่มีความรบัผิดสงูสดุภายใตก้ารค า้ประกนัดงักลา่วไม่เกินรอ้ยละ 125 ของเงินตน้ หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 875 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

กลุม่บรษิัทไดใ้ชเ้ครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงในการบรหิารความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบีย้ส  าหรบัหุน้กู ้ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 40.2 
และ 40.4 
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27. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

27.5 เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
  

เงินกูยื้มและหุน้กูด้ังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงคจ์ะน าไปใช้ในการด าเนินกิจการทั่วไปของกลุ่มบริษัท การช าระคืนเงินกู ้
กิจกรรมการลงทนุ และการใหกู้ยื้มแก่บรษิัทในกลุม่ 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูยื้มและหุน้กู ้กลุม่บรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว ้เช่น การด ารงมลูคา่ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี ้การรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อย และการส ารองปรมิาณจดัเก็บถ่านหิน เป็นตน้  



 

171 

28. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 
 

ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 33,423  31,622  6,607  7,449 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น 6,664  2,577  211  213 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (3,192)  -  -  - 
รวม 36,895  34,199  6,818  7,662 
 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 34,199  32,590  7,662  7,313 
ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 2,383  2,253  524  531 
ตน้ทนุบรกิารอดีต 466  (561)  -  - 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 571  643  121  130 
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการหนีส้ิน
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (4,503)  630  (1,242)  33 

(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการหนีส้ิน
ตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น (22)  218  (4)  39 

รายจ่ายที่เกิดขึน้จรงิ (1,216)  (1,758)  (243)  (384) 
ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42) 7,830  5  -  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนจ์ากมลูคา่

ยตุิธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ (3,192)  -  -  - 
อื่น ๆ  1  (17)  -  - 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 378  196  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 36,895  34,199  6,818  7,662 

 

กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 1,389 ลา้นบาท 
(เฉพาะบรษิัทฯ: 326 ลา้นบาท) 
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28. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน (ตอ่) 
 

รายละเอียดผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัยของประมาณการหนีส้ินตามโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
(ก าไร)ขาดทนุจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จรงิ (393)  240  113  154 
(ก าไร)ขาดทนุจากการเปลี่ยนขอ้สมมติ 

ทางการเงิน (3,636)  276  (1,109)  (121) 
(ก าไร)ขาดทนุจากการเปลี่ยนขอ้สมมติ 

ทางประชากรศาสตร ์ (474)  114  (246)  - 
รวม (4,503)  630  (1,242)  33 
 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีรายละเอียดดงันี ้

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,041  1,072  119  132 
คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 124  132  35  35 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 2,225  1,301  485  531 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 8  49  2  2 
(ก าไร)ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (4,503)  630  (1,242)  34 
รวม (1,105)  3,184  (601)  734 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัที่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ิน
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุม่บรษิัท มีดงันี ้
 

 อตัรารอ้ยละตอ่ปี 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 0.35 - 6.70 0.36 - 5.86 
อตัราเงินเฟ้อ 0.00 - 10.00 0.00 - 7.00 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 0.00 - 60.00 0.00 - 60.00 
อตัรามรณะ อา้งอิงตามประกาศของแตล่ะ

ประเทศ 
อา้งอิงตามประกาศของแตล่ะ

ประเทศ 
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28. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน (ตอ่) 
 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าปัจจบุนั
ของประมาณการหนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของกลุ่มบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 2564 2563 

อตัราคิดลด   
อตัราเพิ่มขึน้ 1% (4,329) (3,696) 
อตัราลดลง 1% 5,387 4,852 

 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของกลุ่มบริษัท  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คือ 14.30 ปี (31 ธนัวาคม 2563 : 15.38 ปี)    
 
 

29. ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำรือ้ถอน 

 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม 
     2564  2563 
ณ วนัที่ 1 มกราคม     98,661  91,889 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 42)     138  40 
 - ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้     3,780  10,290 
 - ใชไ้ประหวา่งงวด     (1,166)  (759) 
 - กลบัรายการประมาณการหนีส้ินที่ไม่เกิดขึน้     (17,875)  (2,193) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน     10,056  (606) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม     93,594  98,661 
 - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     (8,898)  (1,890) 
 - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หนึ่งปี     84,696  96,771 
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30. หนีสิ้นทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หนีอ้ื่นระยะยาว 7,859  7,245  6,802  6,082 
หนีส้ินระยะยาว Make-up* -  10,782  -  10,782 
อื่น ๆ 4,364  2,046  371  339 
รวม 12,223  20,073  7,173  17,203 
 

* หนีส้ินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส าหรบัปริมาณที่บริษัทฯ ไดช้ าระล่วงหนา้แลว้กับราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัที่รบัก๊าซจริง  
ที่เกินกว่าภาระดอกเบีย้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้ก๊าซส าหรบัปริมาณก๊าซในส่วนที่ไม่สามารถรบัได ้(Take-or-Pay) ซึ่งตอ้งจัดสรรใหห้น่วยงานต่าง ๆ ที่ร ่วม
รบัภาระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) มีมติเห็นชอบหลักการจัดสรรประโยชนบ์ัญชี  Take or Pay แหล่งก๊าซธรรมชาติเมียนมา พรอ้มดอกเบีย้คืนภาครฐัทัง้หมด โดยคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จ
ภายในปี 2565 บรษัิทฯ จงึเปลี่ยนการจดัประเภทรายการหนีส้ินระยะยาว Make-up เป็นเจา้หนีอ้ื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

31. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ประมาณการหนีส้ินค่าตอบแทน                       

การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม* 4,035  3,101  -  - 
รายไดร้อรบัรู*้* 18,357  18,476  4,449  4,697 
อื่น ๆ 3,710  2,635  -  - 
รวม 26,102  24,212  4,449  4,697 
 

* กลุ่มบริษัทไดต้กลงท าสญัญาต่ออายุสมัปทานกับกระทรวงพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี การต่อสญัญาดังกล่าวท าให้
กลุ่มบรษัิทตอ้งจ่ายเงินค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตใหก้บักระทรวงพลงังาน โดยฝ่ายบรหิารไดป้ระมาณการหนีส้ินค่าตอบแทนดงักล่าวโดยใชว้ิธีการ
คิดลดกระแสเงินสดตามอายขุองสญัญาต่ออายสุมัปทาน โดยใชข้อ้สมมติที่ส  าคญั เช่น ขอ้มลูปรมิาณการขาย และราคาน า้มนั เป็นตน้ 
 

** รายไดร้อรบัรูใ้นงบการเงินรวมไดร้วมเงินรบัล่วงหนา้ส าหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซึ่งเก่ียวกบัการด าเนินการในการรกัษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าของบรษัิทย่อยตามที่ตกลงกบั กฟผ. และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จ านวน 14,167 ลา้นบาท (2563 : 14,095  ลา้นบาท) 
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32. ทุนส ำรอง 
 

32.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายนีไ้ม่สามารถน าไปจัดสรรได ้ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
 

32.2 ทนุส ารองเพื่อกองทนุประกนัวินาศภยั 
 

กองทนุประกนัวินาศภยัจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินการรบัประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จดัสรร
ก าไรสทุธิที่ไดจ้ากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทนุฯ ในแตล่ะปีสมทบเขา้กบัเงินกองทนุ 
 
 

33. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไรสว่นที่เป็นของบรษิัทฯ 108,363,410,834  37,765,808,355  67,325,389,703  52,517,594,832 
ปรบัปรุงก าไร* (225,501,422)  (154,568,429)  -  - 
ก าไรที่ใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ 108,137,909,412  37,611,239,926  67,325,389,703  52,517,594,832 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250 
        
ก าไรตอ่หุน้ (บาท / หุน้) 3.79  1.32  2.36  1.84 
 

*รายการปรบัปรุงก าไร เป็นรายการปรบัปรุงที่เก่ียวขอ้งกบัการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ดอกเบีย้ และ ภาษีเงินได ้
ที่เก่ียวขอ้ง 
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34. รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผลิตภณัฑน์ า้มนั 1,336,906  914,101  698,799  412,864 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 374,300  334,855  469,377  410,274 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 438,375  267,370  20,454  16,079 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 15,560  10,202  -  - 
รายไดจ้ากธุรกิจเสรมิ 17,218  17,079  35  156 
รายไดจ้ากคา่สาธารณปูโภค 66,781  62,589  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9,306  8,491  1,035  2,717 
อื่น ๆ 372  978  -  - 
รวม 2,258,818  1,615,665  1,189,700  842,090 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดร้วมรายไดจ้ากการขายใหส้่วน
ราชการและรฐัวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 118,459 ลา้นบาท และ 110,931  ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 79,131 ลา้นบาท และ 80,303 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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35. รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ้ื่น ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดค้า่ขนสง่ 2,943  5,778  3,895  8,022 
เงินปันผลรบั 457  620  33,318  31,929 
ดอกเบีย้รบั 2,522  3,933  1,919  2,158 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

และเงินลงทนุ (1,275)  (316)  (126)  5,710 
ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุที่วดัมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 53  (156)  27  (37) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใน     

ตราสารหนี ้ -  681  -  - 
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่า

ยตุิธรรม 10,694  -  -  - 
อื่น ๆ 13,546  7,772  5,805  4,386 
รวม 28,940  18,312  44,838  52,168 
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36. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะ  
 

คา่ใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส  าคญั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 1,659,193  1,235,005  1,081,911  768,821 
คา่ใชจ้่ายพนกังาน 60,718  55,022  9,286  8,149 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 146,790  139,880  18,851  19,540 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 780  981  58  107 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ

สินทรพัยม์ลูค่าต ่า 173  219  118  110 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เช่าผนัแปร 737  1,009  653  870 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยแ์ละ

เงินลงทนุ 13,286  11,917  5,197  1,804 
(โอนกลบั)ขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนี้

และสินทรพัยอ์ื่น (1,603)  600  (1,536)  (55) 
 
 

37. ค่ำภำคหลวง 
 

คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรบัปิโตรเลียม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
คา่ภาคหลวง 17,978  13,347 
ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ -  51 
รวม 17,978  13,398 
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38. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

ตน้ทนุทางการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบีย้จ่าย        

เงินกูยื้ม 4,621  5,107  1,944  1,516 
หุน้กู ้ 17,488  16,484  4,084  4,137 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,784  1,813  177  195 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ก  าหนดใหเ้ป็น

เครื่องมือที่ใชใ้นการปอ้งกนั     
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 184  85  -  - 

ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนอปุกรณ์
การผลิต 2,080  3,040  -  - 

อื่น ๆ 1,039  1,364  5  - 
ตน้ทนุทางการเงินอื่น 967  643  103  93 
รวม 28,163  28,536  6,313  5,941 
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39. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่จัดท าให้กับผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้น  
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ  
ส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสรา้งองคก์รเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการ  
กลุม่บรษิัทจ าแนกสว่นงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี ้
 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการและรว่มลงทนุกบับรษิัทส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมชัน้น า ทัง้นี ้โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลมุ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย อเมรกิา และแอฟรกิา 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน าผลิตภณัฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงในภาคครัวเรือน ขนส่ง และ
อตุสาหกรรม 

3. ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในตา่งประเทศ  
 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย  
1. ธุรกิจน า้มนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน า้มันหล่อลื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง 
และการปฏิบตัิการของระบบ รบั เก็บ จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบรกิาร 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหว่างประเทศ ในผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทัง้ผลิตภณัฑ์
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงราคา และการจดัหาการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ด าเนินธุรกิจกลั่นน า้มนั ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใหก้บัตลาดในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 

กลุม่ธุรกิจใหม่และโครงสรา้งพืน้ฐาน (เดิมช่ือ กลุม่เทคโนโลยีและวิศวกรรม) 
ด าเนินธุรกิจดา้นนวตักรรม ดิจิตอล เทคโนโลยี วิศวกรรม อสงัหาริมทรพัย ์ระบบโลจิสติกสแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน การผลิตและ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ Future Energy และ Beyond เพื่อสรา้งความยั่งยืนใหก้ลุม่ ปตท. 
 

การด าเนินงานอื่นของกลุม่บรษิัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอื่น ๆ ซึง่ไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ตอ้งรายงานแยกต่างหาก 
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39. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหม่และ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 63,564  317,522  16,196  503,914  614,374  684,647  58,390  211  -  2,258,818 
- ระหว่างกนั 155,504  146,516  787  9,981  532,190  352,629  22,872  3,347  (1,223,826)  - 

ขายสทุธิ 219,068  464,038  16,983  513,895  1,146,564  1,037,276  81,262  3,558  (1,223,826)  2,258,818 

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 190,999  96,121  9,078  38,363  12,597  148,323  21,562  (201)  (6,650)  510,192 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 164,365  86,497  7,158  20,807  10,740  120,733  20,918  (3,349)  87  427,956 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (70,062)  (18,729)  (1,754)  (5,908)  (204)  (38,945)  (10,736)  (452)  -  (146,790) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามสว่นงาน 94,303  67,768  5,404  14,899  10,536  81,788  10,182  (3,801)  87  281,166 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม 110  676  (6)  474  -  6,085  1,684  (13)  -  9,010 
อื่น ๆ 77  (5,289)  1,334  48  1,242  (4,282)  244  176  -  (6,450) 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ไดปั้นสว่น :                    
ดอกเบีย้รบั                   2,522 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (31,958) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                   (6,469) 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   247,821 
ก าไรส าหรบัปี                   152,068 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  



 

182 

39. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  ธุรกิจใหม่และ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี
ระหว่างกนั 

 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

สินทรพัยข์องสว่นงาน 705,686  414,471  29,381  190,907  75,391  1,129,739  258,679  81,457  -  2,885,711 
สินทรพัยร์ะหว่างกนั 18,857  15,495  10,540  2,655  44,094  30,201  8,529  126,585  (256,956)  - 
เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 7,451  4,801  124  6,886  -  81,990  27,517  10  -  128,779 

รวมสินทรพัยต์ามส่วนงาน 731,994  434,767  40,045  200,448  119,485  1,241,930  294,725  208,052  (256,956)  3,014,490 

สินทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน                   63,529 

สินทรพัยร์วม                    3,078,019 

                    
หนีส้ินของส่วนงาน 316,491  68,585  4,561  72,770  94,598  612,642  135,107  204,380  -  1,509,134 
หนีส้ินระหว่างกนั 812  32,459  22,653  32,735  16,865  118,311  13,591  19,233  (256,659)  - 

รวมหนีส้ินตามส่วนงาน 317,303  101,044  27,214  105,505  111,463  730,953  148,698  223,613  (256,659)  1,509,134 

หนีส้ินที่ไม่ไดปั้นสว่น                   95,945 

หนีส้ินรวม                   1,605,079 

                    
รายจ่ายฝ่ายทนุ 153,868  23,758  4,907  9,100  192  206,060  8,394  325  (1,864)  404,740 
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39. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 
 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 
 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 38,858  281,806  10,203  427,531  348,713  453,283  55,045  226  -  1,615,665 
- ระหว่างกนั 121,543  121,820  576  3,074  307,505  275,285  21,181  3,213  (854,197)  - 

ขายสทุธิ 160,401  403,626  10,779  430,605  656,218  728,568  76,226  3,439  (854,197)  1,615,665 

ก าไรขัน้ตน้* 134,249  63,425  4,098  35,365  692  40,227  23,784  16  (5,255)  296,601 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 110,044  54,942  3,176  18,098  (766)  20,638  22,160  (2,669)  49  225,672 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (65,009)  (19,246)  (1,873)  (5,385)  (288)  (37,192)  (10,457)  (430)  -  (139,880) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามสว่นงาน 45,035  35,696  1,303  12,713  (1,054)  (16,554)  11,703  (3,099)  49  85,792 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม 901  327  (5)  715  -  1,253  987  -  -  4,178 
อื่น ๆ (2,208)  (70)  (8,778)  (673)  (140)  (440)  402  120  -  (11,787) 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ไดปั้นสว่น :                    
ดอกเบีย้รบั                   3,933 
ก าไรจากตราสารอนพุนัธ ์                   2,266 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ                   9,270 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   93,652 
ก าไรส าหรบัปี                   39,950 
 

*ก าไรขัน้ตน้ ไม่รวมคา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  
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39. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 
 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 
 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

สินทรพัยข์องสว่นงาน 613,465  385,906  16,766  127,284  44,831  843,356  259,717  122,483  -  2,413,808 
สินทรพัยร์ะหว่างกนั 15,454  11,380  1,864  4,840  28,661  18,694  6,437  50,673  (138,003)  - 
เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 7,269  4,108  62  5,749  -  46,389  12,097  7  -  75,681 

รวมสินทรพัยต์ามส่วนงาน 636,188  401,394  18,692  137,873  73,492  908,439  278,251  173,163  (138,003)  2,489,489 

สินทรพัยท์ี่ไม่ไดปั้นส่วน                   54,694 

สินทรพัยร์วม                    2,544,183 

                    
หนีส้ินของส่วนงาน 276,968  60,835  2,300  72,097  51,189  440,457  134,815  161,773  -  1,200,434 
หนีส้ินระหว่างกนั 584  27,020  15,482  32,163  7,801  39,634  5,151  9,873  (137,708)  - 

รวมหนีส้ินตามส่วนงาน 277,552  87,855  17,782  104,260  58,990  480,091  139,966  171,646  (137,708)  1,200,434 

หนีส้ินที่ไม่ไดปั้นสว่น                   57,904 

หนีส้ินรวม                   1,258,338 

                    
รายจ่ายฝ่ายทนุ 51,139  16,754  1,453  10,359  133  78,636  12,265  562  (2,420)  168,881 

 
 



 

185 

39. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นงานภมูิศาสตร ์
 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารแยกแสดงตามสถานที่ตัง้ทางภมูิศาสตรข์องลกูคา้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีรายละเอียดดงันี ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ประเทศไทย 1,329,573  1,060,596 
ทวีปเอเชีย 773,838  476,622 
ทวีปยโุรป 87,912  48,861 
ทวีปอเมรกิา 49,960  20,586 
อื่น ๆ  17,535  9,000 

รวม 2,258,818  1,615,665 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน แยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
ประเทศไทย 1,388,750  1,361,665 
ทวีปเอเชีย 367,235  218,663 
ทวีปยโุรป 174,246  7,266 
ทวีปอเมรกิา 23,560  19,127 
อื่น ๆ  138,431  117,685 

รวม 2,092,222  1,724,406 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่   
 

ในปี 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรม 

- ใชก้ารบญัชีปอ้งกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารหนี ้

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
- ตราสารทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 42 - 312,688 312,730 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 147 996 - 46,547 47,690 
ลกูหนีก้ารคา้ - - - - 196,243 196,243 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - 13,633 13,633 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว  
(รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 1,616 1,968 35,358 8,739 47,681 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - - - 10,204 10,204 
ตราสารอนพุนัธ ์       
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 486 567 - - - 1,053 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 423 - - - 423 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 887 534 - - - 1,421 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 275 - - - 275 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 2,892 - - - 2,892 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 603 - - - 603 

สินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวียนอื่น - - - - 2,034 2,034 
สินทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวียนอื่น - 2,048 - - 9,131 11,179 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,373 9,105 3,006 35,358 599,219 648,061 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรม  

- ใชก้ารบญัชีปอ้งกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 11,632 11,632 
เจา้หนีก้ารคา้ - - 211,049 211,049 
เจา้หนีอ้ื่น - - 91,013 91,013 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - - 111 111 
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 873,872 873,872 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 64,210 64,210 
เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 12,157 12,157 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 5 438 - 443 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 317 2,316 - 2,633 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,379 878 - 2,257 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 2,019 - 2,019 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 306 - 306 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - 470 - 470 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 32 5,896 5,928 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 2,380 9,843 12,223 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,701 8,839 1,279,783 1,290,323 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรม 

- ใชก้ารบญัชีปอ้งกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารหนี ้

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
- ตราสารทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 - 332,031 332,032 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - 146 71 - 80,414 80,631 
ลกูหนีก้ารคา้ - - - - 110,528 110,528 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - 16,688 16,688 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว  
(รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 1,215 35 18,487 7,576 27,313 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - - - 11,350 11,350 
ตราสารอนพุนัธ ์       
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 162 306 - - - 468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 773 - - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,473 760 - - - 2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ - 526 - - - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 692 - - - 692 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 452 - - - 452 

สินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวียนอื่น - - - - 1,216 1,216 
สินทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวียนอื่น - 1,648 - - 6,302 7,950 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,635 6,518 107 18,487 566,105 592,852 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรม  

- ใชก้ารบญัชีปอ้งกนั
ความเสี่ยง 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 4,223 4,223 
เจา้หนีก้ารคา้ - - 107,209 107,209 
เจา้หนีอ้ื่น - - 57,790 57,790 
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 738,510 738,510 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 52,770 52,770 
เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 11,874 11,874 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 218 1,344 - 1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 2,013 1,342 - 3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 1,622 66 - 1,688 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 2,281 - 2,281 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ - 167 - 167 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - 95 - 95 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 1,661 2,203 3,864 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 109 19,965 20,074 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 3,853 7,065 994,544 1,005,462 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 45,853 45,853 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - - 4,315 4,315 
ลกูหนีก้ารคา้ - - 113,908 113,908 
ลกูหนีอ้ื่น - - 2,614 2,614 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - - 1,948 1,948 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 387 8,767 8,739 17,893 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 121,928 121,928 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 69 - - 69 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 423 - - 423 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 533 - - 533 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ 275 - - 275 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 14 - - 14 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 226 - - 226 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - 315 315 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 221 221 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 1,927 8,767 299,841 310,535 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร

ขาดทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 
 

หนีส้ินทำงกำรเงนิ    
เจา้หนีก้ารคา้ - 103,965 103,965 
เจา้หนีอ้ื่น - 27,248 27,248 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - 7,217 7,217 
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 189,451 189,451 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 7,048 7,048 
ตราสารอนพุนัธ ์    
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 196 - 196 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 1,339 - 1,339 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 553 - 553 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 219 - 219 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 80 - 80 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 894 894 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 7,173 7,173 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 2,387 342,996 345,383 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ 
 

วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวม 
 
 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 56,342 56,342 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ - - 40,147 40,147 
ลกูหนีก้ารคา้ - - 72,220 72,220 
ลกูหนีอ้ื่น - - 3,178 3,178 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - - 324 324 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 360 3,328 7,576 11,264 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - - 49,476 49,476 
ตราสารอนพุนัธ ์     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 277 - - 277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 773 - - 773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 618 - - 618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ 526 - - 526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 70 - - 70 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 87 - - 87 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - 315 315 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 204 204 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน 2,711 3,328 229,782 235,821 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.1 การจดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไร

ขาดทนุ 

วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

 

รวม 
 
 

หนีส้ินทำงกำรเงนิ    
เจา้หนีก้ารคา้ - 67,872 67,872 
เจา้หนีอ้ื่น - 14,719 14,719 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - 2,561 2,561 
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 146,433 146,433 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) - 7,739 7,739 
ตราสารอนพุนัธ ์    
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 67 - 67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 1,188 - 1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 66 - 66 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 15 - 15 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ 12 - 12 
หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - 122 122 
หนิส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 17,203 17,203 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,348 256,649 257,997 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

เครื่องมือทางการเงินที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้ เงินใหกู้ย้ืม 
เงินลงทุน เงินกูยื้ม และหุน้กู ้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบรหิารความเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

- ความเสี่ยงดา้นเครดิต 
- ความเสี่ยงดา้นตลาด ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ และ
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มนั 

- ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง 
 

40.2.1 ความเสี่ยงดา้นเครดิต 
 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ล ูกคา้ไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในสัญญา  หรือเงื่อนไขในการ 
ใหส้ินเช่ือ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไดม้ีการบริหารความเสี่ยงโดยปรบั
นโยบายการใหส้ินเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยน าเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ มาช่วยในการ
บริหารจดัการความเสี ่ยงทางดา้นสินเชื่อ อาทิ การใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกัน (Bank Guarantee, Letter of 
Guarantee หรือ Standby Letter of Credit) การช าระเงินโดย Letter of Credit (L/C) และการจดัท าประกันภัยลูกหนี้
การคา้ (Trade Credit Insurance) รวมถึงการบริหารจดัการความเสี่ยงทางดา้นสินเชื่อในรูปแบบอื่น เช่น การใหลู้กคา้
วางหลกัประกัน และการใหล้กูคา้ช าระเงินค่าสินคา้ล่วงหนา้บางส่วนก่อนการท าธุรกรรมซือ้ขาย (Advanced payment) 
ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงจากการใหส้ินเช่ือของกลุ่มบริษัท พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดใหม้ีการประเมินความน่าเช่ือถือส าหรบัคู่คา้ทัง้หมดของกลุ่มบริษัท และก าหนดใหม้ีการทบทวนการประเมินความ
น่าเช่ือถือของคู่คา้เป็นประจ าและ/หรือตามความจ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและในการพิจารณาการใหส้ินเช่ือกับคู่คา้  
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด 
 

กลุ่มบร ิษัทตอ้งเผชิญกับความเสี ่ยงดา้นตลาดที ่ส  าคญั 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี ่ยงจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาน า้มนัในตลาดโลก กลุ่มบริษัทมีรายการซือ้ขาย และกูย้ืมเงินบางส่วนที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทัง้การกูย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานซึ่งตอ้งจ่ายอตัราดอกเบีย้ทัง้แบบคงที่และแบบลอยตวั ดงันัน้ 
ฝ่ายบริหารจึงท ารายการตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เครื่องมือทางการเงินที่ใชใ้นการป้องกัน
ความเสี ่ยง เช่น การท าสญัญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ สญัญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ และสญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราต่างประเทศ เป็นตน้  
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

ส าหรบัความเสี่ยงจากราคาน า้มนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกันโดยการใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น การท าสญัญาแลกเปลี่ยนราคา
น า้มัน การท าสญัญาซือ้ขายราคาน า้มันล่วงหนา้ และสญัญาสิทธิเลือกซือ้สินคา้โภคภัณฑ ์เป็นตน้ และตอ้งมีการรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกับรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซือ้และขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซือ้ขายราคาน า้มนัล่วงหนา้ที่ยงัคงคา้งอยู่ดว้ย นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทมีการจดัวางโครงสรา้งและ
กระบวนการในการก ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสี่ยงและการตรวจสอบที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมทัง้มีการก าหนด
วงเงินมลูค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ในการท าธุรกรรมการคา้ และมีการจดัท ารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อ
ผูบ้รหิารและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ  
 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบรษิัทไดมี้การท าสญัญาซือ้และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีรายละเอียดและอตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้
และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ รวมถึงจ านวนเงินตามสญัญา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

สญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 29.8870 - 34.0298 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 77,357 - 
อตัรา 29.7700 - 32.5850 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 51,511 
อตัรา 3.3266 - 3.8270 บาท = 1 โครนาสวีเดน 291 - 
อตัรา 3.2615 - 3.5733 บาท = 1 โครนาสวีเดน - 1,554 
อตัรา 1.4640 ดอลลารส์หรฐั = 1 ยโูร 10 550 
อตัรา 0.2900 - 0.2911 บาท = 1 เยน - 192 
อตัรา 38.7650 บาท = 1 ยโูร 129 - 
อตัรา 35.9700 - 37.2600 บาท = 1 ยโูร - 105 
อตัรา 8.2155 - 9.3095 โครนนอรเ์วย ์= 1 ดอลลารส์หรฐั 1,090 - 
อตัรา 14,293.5700 - 14,374.8900 รูเปียห ์= 1 ดอลลารส์หรฐั 71 - 
อตัรา 103.4100 - 114.9000 เยน = 1 ดอลลารส์หรฐั 200 - 
อตัรา 1.6799 - 1.7260 ดอลลารน์ิวซีแลนด ์= 1 ยโูร 214 - 
อตัรา 1.5625 - 1.6163 ดอลลารอ์อสเตรเลีย = 1 ยโูร 881 - 
อตัรา 7.2700 หยวน = 1 ยโูร 153 - 
อตัรา 4.9073 - 5.1042 บาท = 1 หยวน 23 - 

  



 

196 

40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.7080 - 33.9950 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 21,676 - 
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 17,002 
อตัรา 8.2155 - 9.3095 โครนนอรเ์วย ์= 1 ดอลลารส์หรฐั 1,104 - 
อตัรา 14,293.5700 - 14,374.8900 รูเปียห ์= 1 ดอลลารส์หรฐั 72 - 
อตัรา 103.4100 - 114.9000 เยน = 1 ดอลลารส์หรฐั 193 - 
อตัรา 1.6799 - 1.7260 ดอลลารน์ิวซีแลนด ์= 1 ยโูร 219 - 
อตัรา 1.5625 - 1.6163 ดอลลารอ์อสเตรเลีย = 1 ยโูร 896 - 
อตัรา 7.2700 หยวน = 1 ยโูร 154 - 
อตัรา 4.9073 - 5.1042 บาท = 1 หยวน 24 - 
อตัรา 0.2904 - 0.2961 บาท = 1 เยน - 11,829 
อตัรา 36.3420 บาท = 1 ยโูร - 1,003 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

สญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.6208 - 33.9136 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 36,208 - 
อตัรา 29.7700 - 31.1693 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 13,534 
   

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 33.0329 - 33.7350 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั 19,307 - 
อตัรา 29.8830 - 31.5000 บาท = 1 ดอลลารส์หรฐั - 15,309 
อตัรา 0.2906 - 0.2961 บาท = 1 เยน - 8,826 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ตอ่) 
 

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทไดมี้การท าสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินของเงินกูยื้มระยะยาวในรูปแบบของสญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตรา
ต่างประเทศ (Participating SWAP) ซึ่งมีรายละเอียดตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว และมูลค่าหนีส้ินทางการเงินที่มี
ความเสี่ยง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 197 ลา้นดอลลารส์หรฐั 6,770 6,773 6,770 6,773 
 

ทัง้นี ้สญัญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบก าหนดช าระเกิน 5 ปี ทัง้จ านวน 
 

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทไดมี้การท าสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย้ของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น เงินกูยื้ม
ระยะยาวและหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดตามสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ รวมถึงมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินและ
หนีส้ินทางการเงินที่มีความเสี่ยงดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

39,874 ลา้นบาท ต่อ 1,241 ลา้นดอลลารส์หรฐั 39,874 - - - 
33,262 ลา้นบาท ต่อ 1,040 ลา้นดอลลารส์หรฐั - 33,262 - - 
4,000 ลา้นบาท ต่อ 121 ลา้นดอลลารส์หรฐั - - 4,000 4,000 
1,142 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 36,398 ลา้นบาท 37,374 - - - 
772 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 24,883 ลา้นบาท - 24,628 - - 
348 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 10,733 ลา้นบาท - - 11,708 - 

123 ลา้นดอลลารส์หรฐั ต่อ 3,933 ลา้นบาท - - - 3,678 

รวม 77,248 57,890 15,708 7,678 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 
 

ซึง่สามารถวิเคราะหอ์ายขุองสญัญาไดด้งันี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 19,156 2,091 4,000 2,091 
เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 18,514 24,862 4,982 4,000 

เกิน 5 ปี 39,578 30,937 6,726 1,587 

รวม 77,248 57,890 15,708 7,678 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุ่มบริษัทไดมี้การท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียดตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ และมูลค่าหนีส้ินทางการเงินที่ มีความเสี่ยงดังกล่าว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 6,164 10,465 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 18,047 7,162 18,047 7,162 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ที่ต  ่ากวา่ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั - 3,021 - 3,021 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินบาท 8,777 9,395 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในสกลุเงินบาท 10,997 15,500 10,997 15,500 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้คงที่
เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ที่ต  ่ากวา่ในสกลุเงินบาท 15,928 16,000 15,928 16,000 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ในสกลุเงินเยน - 293 - - 
สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ - 9,011 - - 

รวม 59,913 70,847 44,972 41,683 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (ตอ่) 
 

ซึง่สามารถวิเคราะหอ์ายขุองสญัญาไดด้งันี ้
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,520 7,239 - 6,000 
เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 22,187 35,730 17,931 18,000 

เกิน 5 ปี 36,206 27,878 27,041 17,683 

รวม 59,913 70,847 44,972 41,683 
 

 การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดา้นตลาด 
 

 การวิเคราะหค์วามออ่นไหวของเครื่องมือทางการเงินของงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

• อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
 

 ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารส์หรฐั  โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ ทัง้นี ้ 
กลุม่บรษิัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของสกลุเงินตราตา่งประเทศสกลุเงินอื่น 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 
 

ก าไรก่อนภาษี 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

องคป์ระกอบอื่นของ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

- การแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2564 2563 2564 2563 

เม่ือสกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึน้รอ้ยละ 10 
เม่ือเทียบกบัเงินบาท (544) 

 
(13,026) 60,389 

 
40,928 

เม่ือสกลุเงินดอลลารส์หรฐัออ่นคา่ขึน้รอ้ยละ 10 
เม่ือเทียบกบัเงินบาท 621 

 
12,168 (60,652) 

 
(40,932) 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.2 ความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 
 การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดา้นตลาด (ตอ่) 

 

 การวิเคราะหค์วามออ่นไหวของเครื่องมือทางการเงินของงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
(ตอ่) 
 

• อตัราดอกเบีย้ 
 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษิัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงิน
กูยื้มที่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทัง้หมด
คงที่ แสดงไดด้งันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

2564 2563 

เม่ืออตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 903 808 
เม่ืออตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 1 (295) (398) 

 

• ราคาน า้มนั 
 

ผลกระทบตอ่ก าไรก่อนภาษีของกลุม่บรษิัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของราคาน า้มนั ณ วนัที่   
31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ แสดงไดด้งันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 

ผลกระทบจากราคาน า้มนั 
ก าไรก่อนภาษี 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เม่ือราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ 1 ดอลลารส์หรฐั ตอ่ บารเ์รล (451) 
   เม่ือราคาน า้มนัลดลง 1 ดอลลารส์หรฐั ตอ่ บารเ์รล 455 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.3 ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงมี
ความสามารถในการเขา้ถึงแหลง่ของเงินทนุที่หลากหลายใหมี้อย่างเพียงพอตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน 11,632 - - 11,632 

เจา้หนีก้ารคา้ 211,049 - - 211,049 
เจา้หนีอ้ื่น 85,457 - - 85,457 
เงินกูยื้มระยะสัน้ 111 - - 111 
หนีส้ินหมนุเวียนทางการเงินอื่น 5,928 - - 5,928 
เงินกูยื้ม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 76,971 310,885 425,799 813,655 
ดอกเบีย้จ่าย 25,744 82,720 238,739 347,203 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า :     
เงินตน้ 11,517 23,916 42,071 77,504 
ดอกเบีย้จ่าย 1,410 5,713 12,531 19,654 

เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 12,157 12,157 
หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 4,475 932 5,407 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 109,953 31,071 52,619 193,643 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 108,412 30,644 54,404 193,459 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 2,860 - - 2,860 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 2,095 - - 2,095 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 12,361 - - 12,361 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 14,818 - - 14,818 

  



 

203 

40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.3 ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (ตอ่) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงิน 4,223 - - 4,223 

เจา้หนีก้ารคา้ 107,209 - - 107,209 
เจา้หนีอ้ื่น 52,729 - - 52,729 
หนีส้ินหมนุเวียนทางการเงินอื่น 3,864 - - 3,864 
เงินกูยื้ม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 73,933 290,274 378,506 742,713 
ดอกเบีย้จ่าย 21,867 75,543 208,232 305,642 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า :     
เงินตน้ 7,799 17,060 28,857 53,716 
ดอกเบีย้จ่าย 1,515 4,890 11,120 17,525 

เงินมดัจ าถงัก๊าซ - - 11,874 11,874 
หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 2,655 11,337 13,992 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 81,768 38,654 39,699 160,121 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 80,482 37,615 38,323 156,420 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 1,866 - - 1,866 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 314 - - 314 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 13,684 - - 13,684 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 14,003 - - 14,003 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.3 ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (ตอ่) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้ 103,965 - - 103,965 
เจา้หนีอ้ื่น 25,032 - - 25,032 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 7,217 - - 7,217 
หนีส้ินหมนุเวียนทางการเงินอื่น 894 - - 894 
เงินกูยื้ม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 13,217 79,354 104,116 196,687 
ดอกเบีย้จ่าย 6,456 27,897 94,594 128,947 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า :     
เงินตน้ 609 2,671 3,767 7,047 
ดอกเบีย้จ่าย 162 479 601 1,242 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 261 111 372 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 62,797 7,747 11,520 82,064 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 62,679 8,170 12,085 82,934 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 351 - - 351 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 31 - - 31 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 27,721 - - 27,721 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 25,453 - - 25,453 
 
 

  



 

205 

40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.3 ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (ตอ่) 
 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้ 67,872 - - 67,872 
เจา้หนีอ้ื่น 12,897 - - 12,897 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 2,561 - - 2,561 
หนีส้ินหมนุเวียนทางการเงินอื่น 122 - - 122 
เงินกูยื้ม และหุน้กู ้:     
เงินตน้ 17,791 45,354 85,809 148,954 
ดอกเบีย้จ่าย 6,129 25,866 90,404 122,399 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า :     
เงินตน้ 717 2,892 4,130 7,739 
ดอกเบีย้จ่าย 173 505 618 1,296 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 309 10,813 11,122 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 39,585 10,842 4,902 55,329 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 40,348 10,824 3,972 55,144 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 57 - - 57 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาอนพุนัธ ์
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 95 - - 95 
กระแสเงินสดจ่ายจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 38,686 - - 38,686 
กระแสเงินสดรบัจากสญัญาซือ้ขาย 
  สินคา้โภคภณัฑ ์ 38,795 - - 38,795 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมือทางการเงินและการบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ่) 
 

40.2.3 ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (ตอ่) 
 

จ านวนเงินตน้และจ านวนเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชค้งคา้ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 วงเงินรวม วงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 2564 2563 2564 2563 

วงเงินสินเช่ือระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 84,548 74,790 70,766 59,486 
วงเงินสินเช่ือระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 257,800 237,565 166,814 206,699 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงินรวม วงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้

 2564 2563 2564 2563 

วงเงินสินเช่ือระยะสัน้แบบมีภาระผกูพนั 4,365 4,395 4,365 4,395 
วงเงินสินเช่ือระยะสัน้แบบไม่มีภาระผกูพนั 60,408 46,874 39,722 32,367 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42  -  42 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  1,142  -  1,142 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,904  1,904 
ตราสารทนุอื่น 11,099  -  22,355  33,454 

ตราสารหนี ้        
ตราสารหนีอ้ื่น -  1,969  -  1,969 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        

      ตราสารทนุ        
         ตราสารทนุอื่น -  -  191  191 

ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 1,145  -  247  1,392 
ตราสารหนีอ้ื่น -  -  33  33 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  1,053  -  1,053 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  423  -  423 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  1,421  -  1,421 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  275  -  275 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  2,452  -  2,452 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  603  -  603 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่)  
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่)        
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
     เงินลงทนุที่ถือไวส้  าหรบัหนีส้ินผลประโยชน ์
         พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 2,048  -  -  2,048 

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  444  -  444 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  2,632  -  2,632 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  2,256  -  2,256 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 187  1,832  -  2,019 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  306  -  306 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -  -  470  470 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้
ธุรกิจ -  -  32  32 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้
ธุรกิจ -  -  2,380  2,380 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  1  -  1 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  217  -  217 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,004  1,004 
ตราสารทนุอื่น 3,282  -  14,201  17,483 

ตราสารหนี ้        
ตราสารหนีอ้ื่น -  35  -  35 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 1,071  -  114  1,185 
ตราสารหนีอ้ื่น -  -  30  30 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  468  -  468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  773  -  773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  2,233  -  2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  526  -  526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  692  -  692 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  452  -  452 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
เงินลงทนุที่ถือไวส้  าหรบัหนีส้ินผลประโยชน์
พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 1,648  -  -  1,648 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  1,562  -  1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  3,355  -  3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  1,688  -  1,688 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,561  720  -  2,281 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  167  -  167 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -  -  95  95 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ -  -  60  60 
สิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายในการซือ้สดัส่วน 
การถือหุน้ในการรว่มคา้ -  -  1,601  1,601 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ -  -  109  109 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,873  1,873 
ตราสารทนุอื่น 6,140  -  754  6,894 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 387  -  -  387 

ตราสารอนพุนัธ ์        
      สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  69  -  69 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  423  -  423 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  533  -  533 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  275  -  275 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  14  -  14 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  226  -  226 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  196  -  196 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  1,339  -  1,339 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  553  -  553 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  220  -  220 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  80  -  80 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,004  1,004 
ตราสารทนุอื่น 2,120  -  204  2,324 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 360  -  -  360 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  277  -  277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  773  -  773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  618  -  618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  526  -  526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  70  -  70 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  87  -  87 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  67  -  67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  1,188  -  1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  66  -  66 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  15  -  15 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  12  -  12 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการที่มลูค่าบญัชีเป็นคา่ประมาณการที่สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้รายการดงัตอ่ไปนี ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,255  -  8,255 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  282,996  6,075  289,071 
หุน้กู ้ -  622,453  -  622,453 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,415  -  8,415 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  185,877  43,058  228,935 
หุน้กู ้ -  551,259  -  551,259 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการที่มลูค่าบญัชีเป็นคา่ประมาณการที่สมเหตสุมผลของมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้รายการดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,255  -  8,255 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  -  66,532  66,532 
หุน้กู ้ -  145,806  -  145,806 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,415  -  8,415 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  -  57,397  57,397 
หุน้กู ้ -  117,657  -  117,657 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ค านวณจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุหรืออตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดอื่นที่เก่ียวขอ้ง และอาจค านวณโดยใชก้ระแสเงินสดตามสญัญา คิดลดดว้ยอตัราอา้งอิงจากราคา
ตลาดของตราสารหนีอ้ื่นที่มีราคาที่สามารถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญา  
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 2 (ตอ่) 
 

มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์มีขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสงัเกตได้
ในตลาดและปรบัดว้ยความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ เช่น  ราคาซือ้ขายในตลาด ความผนัผวนของราคา อตัราแลกเปลี่ยน
ทนัที อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเสน้ราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ ทัง้นี ้จะมีการคิด
ลดราคาหากมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธน์ัน้ ๆ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูยื้มระยะยาว ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้ม
ของตลาด และมลูค่ายตุิธรรมของหุน้กู ้ประเมินโดยใชร้าคาปิดครัง้ล่าสดุหรืออตัราดอกเบีย้ที่อา้งอิงล่าสดุจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้หรอืตลาดอื่น หรอืพิจารณาถึงราคาเสนอซือ้ขายในปัจจบุนัหรอืราคาเสนอซือ้ขายล่าสดุส าหรบัตราสารที่คลา้ยคลงึ
กนัในตลาดและอาจค านวณโดยอา้งอิงจากราคาซือ้ขายที่สังเกตในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี ้หรือตลาดอื่น ซึ่งมีการ
เสนอซือ้ขายกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

ขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่ส  าคญัของล าดบัชั้นของมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง อา้งอิงจาก
ตน้ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
ตน้ทนุของทนุ (Cost of equity) ซึง่กลุม่บรษิัทพิจารณาวา่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงไดก้บั
คูส่ญัญาที่เป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 

 

มลูค่ายตุิธรรมส าหรบัเงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ ประเมินไดด้งันี ้
- กรณีการลงทนุใน Startup ประเมินมลูค่ายตุิธรรมโดยอา้งอิงราคาซือ้ขายจาก Valuation ของบรษิัทในการระดมทนุครัง้ลา่สดุ 
- กรณีการลงทุนในหลักทรพัยท์ี่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดในอนาคตจากตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่คาดการณไ์วด้ว้ยอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม หรือ ใชว้ิธีสินทรพัยส์ทุธิ
ตามขอ้มลูที่มีอยู่อย่างสมเหตสุมผล 

 

มลูค่ายตุิธรรมส าหรบัเงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ประเมินไดด้งันี ้
- กรณีการลงทนุใน Startup อา้งอิงราคาซือ้ขายจาก Valuation ของบรษิัทในการระดมทนุครัง้ลา่สดุ 
- กรณีการลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ใชร้าคาทุนซึ่งถือเป็นมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณ ยกเวน้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในการด าเนินงานของกิจการที่ไปลงทนุ หรือ ใชก้ารคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้เงินกูยื้มส่วนเพิ่มและขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัความน่าจะเป็นที่เก่ียวขอ้งตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ หรือ 
ใชว้ิธีสินทรพัยส์ทุธิตามขอ้มลูที่มีอยู่อย่างสมเหตสุมผล 
- กรณีการลงทนุในหน่วยลงทนุ ใชข้อ้มลูมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 3 (ตอ่) 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูยื้มระยะยาวประเมินโดยใชเ้ทคนิคการคิดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที่เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี่ยนทนัที อตัราดอกเบีย้ และเสน้อตัรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 

มลูค่ายตุิธรรมของหนีส้ินตราสารอนพุนัธข์องสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ประเมินโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซึ่งอา้งอิงจากประมาณการก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน   
ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายในอนาคตและคิดลดดว้ยอตัราคิดลด 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ และ  
สิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายจากการซือ้สดัส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ ประเมินโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด ทัง้นี ้มีขอ้มูลที่ไม่
สามารถสงัเกตไดท้ี่มีสาระส าคญัของล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเสี่ยง ประมาณโดย
อา้งอิงจากตน้ทนุเงินกูข้องกลุ่มบรษิัท และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัความน่าจะเป็นที่เก่ียวขอ้งตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้
ขายสดัส่วนการลงทนุ (Sales and Purchase Agreement: SPA) 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้ 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม 

 

เงินลงทนุที่วดัดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุอ่ืน 
 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ  

- ตราสารทนุอ่ืน 
 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่า
ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุ  
- ตราสารหนี ้
(กองทนุรวม) 

 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ  

- ตราสารหนีอ้ื่น 
 

สญัญาสิทธิใน
การขายหุน้จาก
สว่นไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุ 

 
 

สิ่งตอบแทนที่
จะจ่ายใน
อนาคตจาก
การซือ้ธุรกิจ 

 
 

สิ่งตอบแทนที่ตอ้ง
จ่ายในการซือ้

สดัส่วนการถือหุน้
ในการรว่มคา้ 

 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,004 14,201 - 114 30 95 169 1,601 17,214 

- เพิ่มขึน้ (ลดลง) 359 3,313 - 93 - - (108) (1,745) 1,912 

- ซือ้ธุรกิจ - - 191 - - - 2,132 - 2,323 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (60) - - - - - - (60) 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ - - - 23 - 371 33 43 470 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 541 3,930 - - - - - - 4,471 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 971 - 17 3 4 186 101 1,282 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,904 22,355 191 247 33 470 2,412 - 27,612 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทนุที่วดัดว้ย 
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุอ่ืน 
 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนี ้
(กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดั
มลูค่าดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผ่านก าไร

ขาดทนุ  
- ตราสารหนีอ้ื่น 

 

สญัญาสิทธิในการ
ขายหุน้จากส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคมุ 
 
 

สิ่งตอบแทนที่จะ
จ่ายในอนาคตจาก
การซือ้ธุรกิจ 

 
 
 

สิ่งตอบแทนที่ตอ้ง
จ่ายในการซือ้

สดัส่วนการถือหุน้
ในการรว่มคา้ 

 
 

รวม 
 
 
 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 653 16,047 - 30 573 214 1,564 19,081 

- เพิ่มขึน้ 235 1,768 54 - - - - 2,057 

- จ าหน่าย - - - - - (54) - (54) 

- โอนเปลี่ยนประเภท - (828) 39 - - - - (789) 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ - - 26 - (514) 8 45 (435) 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 116 (2,898) - - - - - (2,782) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 112 (5) - 36 1 (8) 136 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,004 14,201 114 30 95 169 1,601 17,214 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ (กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุอื่น 

รวม 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,004 204 1,208 
- เพิ่มขึน้ 329 499 828 

- ก าไรสทุธิที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 540 51 591 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,873 754 2,627 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.3 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน (ตอ่) 
 

การกระทบยอดรายการสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
- ตราสารทนุ (กองทนุรวม) 

เงินลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- ตราสารทนุอื่น 

รวม 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 653 55 708 
- เพิ่มขึน้ 235 151 386 

- ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 116 (2) 114 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,004 204 1,208 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด  
 

กลุม่บรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (ส าหรบัรายการซือ้
ที่คาดการณท์ี่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก)   

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 1,212 451 - 1,663 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 29.89 - 33.58 30.00 - 31.21 - 29.89 - 33.58 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 997 - - 997 
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : โครนาสวีเดน) 3.33 - 3.83 - - 3.33 - 3.83 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 129 - - 129 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ยูโร) 38.77 - - 38.77 
     

     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (ส าหรบัหุน้กู)้     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 5,276 - 5,276 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) - 30.12 - 31.35 - 30.12 - 31.35 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

กลุม่บรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรบัเงินกูย้ืม)     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 344 901 5,586 6,831 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 

     
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรบัเงินกูย้ืม) 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 3,000 - - 3,000 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 35.02 - - 35.02 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 2.79 - - 2.79 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส  าหรบัหุน้กู)้ 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 15,000 6,000 31,197 52,197 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 31.25 33.00 30.72 - 32.66 30.72 - 33.00 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 2.26 - 2.79 2.25 - 2.53 3.50 - 4.99 2.25 - 4.99 
     

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ (ส าหรบั
เงินกูย้ืม) 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 10,026 - 10,026 

อตัราดอกเบีย้อา้งองิ - USDLIBOR - - 

เพดานดอกเบีย้อา้งองิ (รอ้ยละ) - 2.42 - - 

อตัราดอกเบีย้อา้งองิขัน้ต ่า (รอ้ยละ) - 0.20 - - 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

กลุม่บรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (ส าหรบัรายการซือ้
ที่คาดการณท์ี่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก)   

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 1,510 424 - 1,934 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 29.89 - 31.45 29.89 - 31.45 - 29.89 - 31.45 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 836 718 - 1,554 
อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : โครนาสวีเดน) 3.33 - 3.43 3.33 - 3.43 - 3.33 - 3.43 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 472 - - 472 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ยูโร) 35.54 - - 35.54 
     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 18 - - 18 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : เยน) 0.2906 - 0.2911 - - 0.2906 - 0.2911 

     
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (ส าหรบัหุน้กู)้     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 20,276 11,400 31,676 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) - 31.40 - 32.00 30.62 30.62 - 32.00 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

กลุม่บรษิัทมีการใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

 งบการเงินรวม 

 ครบก าหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรบัเงินกูย้ืม)     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 385 991 218 1,594 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 1.96 - 4.49 1.96 - 4.49 3.54 - 4.49 1.96 - 4.49 

     
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (ส าหรบัหุน้กู)้     

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 255 897 943 2,095 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 4.34 4.34 4.34 4.34 

     
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรบัเงินกูย้ืม) 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) 42 23 - 65 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) 35.02 35.02 - 35.02 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) 2.79 2.79 - 2.79 
     

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
(ส าหรบัหุน้กู)้ 

    

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - - 17,950 17,950 

อตัราแลกเปลีย่นล่วงหนา้เฉลีย่ (บาท : ดอลลาร์สหรฐั) - - 31.90 31.90 

อตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ (รอ้ยละ) - - 3.35 3.35 
     

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ (ส าหรบั
เงินกูย้ืม) 

      

จ านวนเงินตามสญัญา (หน่วย : ลา้นบาท) - 9,011 - 9,011 

อตัราดอกเบีย้อา้งองิ - 6M LIBOR - 6M LIBOR 

เพดานดอกเบีย้อา้งองิ (รอ้ยละ) - 2.42 - 2.42 

อตัราดอกเบีย้อา้งองิขัน้ต ่า (รอ้ยละ) - 0.20 - 0.20 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของตราสารป้องกนัความเสี่ยงแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส ารองส าหรบัตน้ทนุ 
ในการปอ้งกนัความเสี่ยง 

 
 

 

ส่วนที่ยงัคงปอ้งกนั 
ความเสี่ยงตอ่ไป 

ส่วนที่ไดย้ตุิการปอ้งกนั 
ความเสี่ยง 

ยอดซือ้ที่คาดการณท์ี่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 148 - 8 
เงินกูยื้ม (952) - 1 
หุน้กู ้ (474) - 287 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของตราสารป้องกนัความเสี่ยงแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่)  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด ส ารองส าหรบัตน้ทนุ 
ในการปอ้งกนัความเสี่ยง 

 
 

 

ส่วนที่ยงัคงปอ้งกนั 
ความเสี่ยงตอ่ไป 

ส่วนที่ไดย้ตุิการปอ้งกนั 
ความเสี่ยง 

ยอดซือ้ที่คาดการณท์ี่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 111 - - 
เงินกูยื้ม (1,297) - 705 
หุน้กู ้ (1,230) - - 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

สว่นที่มี
ประสิทธิผลที่
รบัรูใ้นสว่น
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่รบัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การปอ้งกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
หรือสินทรพัยท์ี่ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากยอดซือ้ที่คาดการณท์ี่มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 2,789 195 67 11 (29) ก าไรขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้ 5,276 394 20 7 - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 6,831 (552) 352 - 234 ก าไรขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

สว่นที่มี
ประสิทธิผลที่
รบัรูใ้นสว่น
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่รบัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การปอ้งกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
หรือสินทรพัยท์ี่ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 3,000 (136) (5) (10) 56 ก าไรขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้ 52,197 (519) (2,746) 218 2,739 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
เงินตราตา่งประเทศ 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 10,026 28 38 (1) - - 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

สว่นที่มี
ประสิทธิผลที่
รบัรูใ้นสว่น
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่รบัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การปอ้งกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
หรือสินทรพัยท์ี่ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากยอดซือ้ที่คาดการณท์ี่มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 

 
 

4,528 

 
 

118 

 
 

395 

 
 
- 

 
 

(17) 

 
 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
31,676 

 
1,301 

 
(529) 

 
(369) 

 
(109) 

 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
1,881 

 
(1,435) 

 
(433) 

 
- 

 
331 

 
ตน้ทนุทางการเงิน 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

สว่นที่มี
ประสิทธิผลที่
รบัรูใ้นสว่น
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่รบัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การปอ้งกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
หรือสินทรพัยท์ี่ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
5,779 

 
(535) 

 
(428) 

 
- 

 
- 

 
- 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
17,950 

 
(1,125) 

 
(540) 

 
358 

 
- 

 
- 

สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบีย้ - ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากหุน้กู ้

 
65 

 
(477) 

 
(16) 

 
(8) 

 
34 

 
ตน้ทนุทางการเงิน 

 

  



 

231 

40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

ผลกระทบของเครื่องมือที่ใชป้้องกนัความเสี่ยงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสดต่องบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

จ านวนเงินตาม
สญัญา 

 
 
 
 

มลูค่าตาม
บญัชี 

 
 
 
 

สว่นที่มี
ประสิทธิผลที่
รบัรูใ้นสว่น
ของผูถื้อหุน้ 

 
 

ตน้ทนุในการ
ปอ้งกนัความ
เสี่ยงที่รบัรูใ้น
สว่นของผูถื้อหุน้ 

 
 

ส ารองส าหรบั
การปอ้งกนั
ความเสี่ยงใน
กระแสเงินสดที่
โอนไปยงัก าไร
หรือขาดทนุ 

บรรทดัที่แสดงรายการ 
ในก าไรหรอืขาดทนุ  
หรือสินทรพัยท์ี่ใม่ใช่ 
สินทรพัยท์างการเงิน 

 
 

สญัญาสิทธิในอตัราดอกเบีย้อา้งอิงแบบไม่มีคา่สิทธิ  
- ส  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินกูย้ืม 

 
9,011 

 
(20) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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40. เครื่องมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

40.4 การปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

การเปลี่ยนแปลงของแตล่ะองคป์ระกอบในสว่นของผูถื้อหุน้ และการวิเคราะหก์ าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ส ารองส าหรบัการ
ปอ้งกนัความเสี่ยง 
ในกระแสเงินสด 

ส ารองส าหรบัตน้ทนุ
ในการปอ้งกนั 
ความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 (2,416) 705 
- การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธท์ี่ก  าหนดใหเ้ป็น
เครื่องมือที่ใชใ้นการปอ้งกนัความเสี่ยง 

(1,735) (511) 

- จ านวนที่โอนไปยงัก าไรหรอืขาดทนุ 3,088 - 
- การแปลงคา่เงินกูยื้มที่เป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐั - - 

- ผลกระทบทางภาษี (215) 102 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (1,278) 296 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ส ารองส าหรบัการ
ปอ้งกนัความเสี่ยง 
ในกระแสเงินสด 

ส ารองส าหรบัตน้ทนุ
ในการปอ้งกนั 
ความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (1,379) 724 
- การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธท์ี่ก  าหนดใหเ้ป็น
เครื่องมือที่ใชใ้นการปอ้งกนัความเสี่ยง 

(1,522) (24) 

- จ านวนที่โอนไปยงัก าไรหรอืขาดทนุ 348 - 
- การแปลงคา่เงินกูยื้มที่เป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (109) - 

- ผลกระทบทางภาษี 246 5 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (2,416) 705 
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41. เงนิปันผลจ่ำย 
 

เงินปันผล  อนมุตัิโดย  อตัราการจ่าย 
เงินปันผล 
(บาท/หุน้) 

 จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

 จ านวนเงินรวม 
(ลา้นบาท) 

 วนัที่จ่าย 

ประจ าปี 2563  ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2564 

 0.82  28,562,755,654  23,421  30 เม.ย. 2564 

ระหวา่งกาล 
2564 

 ที่ประชมุคณุะกรรมการบรษิัทฯ 
เม่ือวนัที่ 16 กนัยายน 2564  

 1.20  28,562,579,047  34,275  15 ต.ค. 2564 

        57,696   
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42. กำรซือ้ธุรกิจ 
 

42.1 เม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของกลุม่บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสดัส่วนการลงทนุ (Sale and Purchase Agreement: SPA) 
เพื่อเขา้ซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการโอมานแปลง 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) 
ทัง้นี ้การซือ้สดัส่วนการลงทนุดงักล่าวไดเ้สรจ็สิน้เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มบรษิัท PTTEP จดัประเภทของการลงทนุ
ในโครงการโอมานแปลง 61 เป็นการลงทนุในการด าเนินงานรว่มกนั 

 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัท PTTEP ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิที่ระบุได ้โดยไดส้ะทอ้นผลของข้อมูล
เพิ่มเติมที่ไดร้บัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ ซึ่งไม่เกินกว่าหนึ่งปีนบัจากวนัที่ซือ้ โดยมีก า ไร
จากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมซึ่งเป็นผลมาจากราคาน า้มนัที่ปรบัตวัสงูขึน้และการด าเนินงานของโครงการที่ดี
ขึน้กวา่แผนงานเม่ือเทียบกบัวนัที่ก  าหนดราคาซือ้ขายตาม SPA 

 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 86,236 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ (75,542) 
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม 10,694 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ลกูหนีอ้ื่น 48 
สินคา้คงเหลือ 558 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 228 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 16) 69,381 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ (หมายเหตฯุ 20) 10,286 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,094 
เจา้หนีก้ารคา้ (174) 
เจา้หนีอ้ื่น (690) 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,357) 
ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนระยะยาว (หมายเหตฯุ 29) (138) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 86,236 
หกั ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม (10,694) 
รวมสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 75,542 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ ณ วันที่ซือ้จ านวน 2,368.38 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (75,541.76 ลา้นบาท) 
ประกอบดว้ยเงินสดจ่ายสทุธิกบัรายการปรบัปรุงตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น SPAจ านวน 2,299.49 ลา้นดอลลารส์หรฐั (73,409.45 
ลา้นบาท) และมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต จ านวน 68.89 ลา้นดอลลารส์หรฐั (2,132.31 
ลา้นบาท) ซึ่งค านวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยอา้งอิงอตัราคิดลดและขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัความน่าจะเป็นที่เก่ียวขอ้ง 
ซึง่เป็นมลูค่ายตุิธรรมระดบัที่ 3 
 

42.2 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์วัน จ ากัด (GRP1) (ถือหุน้ทั้งหมดโดยบริษัท โกลบอล  
รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากัด (GRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ และบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
(GPSC) ถือหุน้เท่ากนัที่รอ้ยละ 50) ไดบ้รรลผุลส าเร็จตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions precedent) ครบถว้นตามเง่ือนไข
สัญญาการซือ้ขายหุ้น Sheng Yang Energy Co., Ltd. (Sheng Yang) ในสัดส่วนรอ้ยละ 90 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดจาก 
Tatung Forever Energy Co., Ltd. โดยมีมูลค่าซือ้ขายรวมทั้งสิน้ประมาณ 2,552 ล้านบาท (แบ่งเป็นสิ่งตอบแทนที่ใช ้
ในการซือ้ธุรกิจประมาณ 1,607 ลา้นบาท และเงินใหกู้ยื้มตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนประมาณ 945 ลา้นบาท) ทัง้นี ้Sheng Yang 
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นไตห้วนั มีก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 55.8 เมกะวตัต ์ซึ่งปัจจุบนั 
ไดด้ าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ทัง้หมด 
 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและคา่ความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 1,607 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (1,601) 
คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 6 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29 
ลกูหนีก้ารคา้ 8 
ลกูหนีอ้ื่น 72 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 4 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 16) 2,277 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 17) 33 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 19) 430 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 112 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 27) (883) 
เจา้หนีอ้ื่น (143) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตฯุ 27) (33) 
เงินกูยื้มระยะยาว (หมายเหตฯุ 27) (41) 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (86) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 1,779 
หกั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบรษิัทย่อย (178) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 1,601 
บวก คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 6 
รวมสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 1,607 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (29) 
เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 1,578 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

42.3 เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 บรษิัท ท็อป โซลเวน้ท ์จ ากดั (TS) (บรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP)) 
ได้ซือ้หุ้นเพื่อลงทุนใน JSKEM Private Limited (JSKEM) ซึ่งประกอบกิจการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารท าละลายและ
เคมีภณัฑใ์นประเทศสิงคโปรแ์ละอินเดียจากผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของ JSKEM ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 โดยกิจการไดจ้่ายช าระค่าหุน้
และไดป้ระมาณการเงินลงทุนที่ตอ้งจ่ายในอนาคตแลว้จ านวน 1.2 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรือเทียบเท่า 39 ลา้นบาท ซึ่งกลุ่ม
บรษิัท TOP รบัรูค้า่ความนิยมจ านวน 20 ลา้นบาทที่เกิดจากการรวมธุรกิจนี ้
 

 ซึ่งตามเง่ือนไขของของสญัญาซือ้ขายหุน้ อาจมีสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 0.52 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั หรอืเทียบเท่า 17 ลา้นบาท หากยอดขายของ JSKEM เขา้ตามเง่ือนไขอย่างมีนยัส าคญั 
 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและคา่ความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 39 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (19) 
คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 20 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16 
ลกูหนีก้ารคา้ 15 
ลกูหนีอ้ื่น 3 
เจา้หนีก้ารคา้ (1) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (1) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 32 
หกั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบรษิัทย่อย (13) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 19 
บวก คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 20 
รวมสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 39 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (16) 
เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 23 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท TOP อยู่ระหว่างการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ ไดม้าจากการซือ้ธุรกิจ 
โดยคาดวา่จะท าการประเมินเสรจ็สิน้ภายใน 12 เดือนนบัตัง้แตว่นัซือ้ธุรกิจ 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

42.4 เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2564 กลุม่บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไดมี้การลงนามในสญัญาซือ้ขาย
เพื่อเขา้ซือ้หุน้ในบริษัท Allnex Holding GmbH ซึ่งเป็นผูน้  าในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ารเคลือบผิวอุตสาหกรรม
และสารเติมแต่ง รอ้ยละ 100 โดยตรง จากบริษัท Allnex Holdings S.à.r.l ต่อมาเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท 
PTTGC ได้เสร็จสิ ้นการด าเนินการซื ้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัท  PTTGC ได้ช าระเป็นเงินสดจ านวนเงิน               
3,561 ลา้นยโูร หรอืเทียบเท่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 136,741 ลา้นบาท เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การซือ้ธุรกิจนีเ้ขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งก าหนดใหบ้นัทึกสินทรพัย ์
หนีส้ิน และหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ที่ไดร้ะบุได ้ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจในมลูค่ายุติธรรมภายในระยะเวลาในการวดัมลูค่า ซึ่งตอ้งไม่เกิน   
12 เดือนนบัจากวนัซือ้ธุรกิจ กลุม่บรษิัท PTTGC ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่
ไดม้า นบัตัง้แต่วนัที่ซือ้กิจการเพื่อสะทอ้นผลของขอ้มลูเพิ่มเติมที่ไดร้บัเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ 
วนัที่ซือ้ ดงันัน้ สินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมา ณ วนัที่ซือ้จึงใชม้ลูค่าประมาณการ อย่างไรก็ตาม การประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมายงัไม่แลว้เสรจ็ เม่ือผลการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมจากผูป้ระเมินราคาอิสระเสรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ จงึจะมีการปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ไดม้าและหนีส้ินที่รบัมาตอ่ไป ปัจจบุนั ผลแตกตา่งของมลูค่า
ยตุิธรรมที่ยงัไม่ไดแ้บง่บนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของคา่ความนิยม 

 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและคา่ความนิยมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 136,741 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (61,334) 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์ (820) 
คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 74,587 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,068 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ 6 
ลกูหนีก้ารคา้ 8,261 
ลกูหนีอ้ื่น 1,643 
สินคา้คงเหลือ 16,770 
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 5 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 191 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 722 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 16) 27,278 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหตฯุ 17) 1,805 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น (หมายเหตฯุ 19) 78,329 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,839 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 266 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตฯุ 27) (366) 
เจา้หนีก้ารคา้ (12,020) 
เจา้หนีอ้ื่น (8,569) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (510) 
เงินกูยื้มระยะสัน้ (12,351) 
หนีส้ินตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน (45) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (798) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (1,103) 
เงินกูยื้มระยะยาว (9,358) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (1,392) 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (26,634) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน (4,638) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (937) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 62,462 
หกั ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบรษิัทย่อย (1,128) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 61,334 
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42. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้(ต่อ) 
 
 หน่วย : ลา้นบาท 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั (ตอ่) 61,334 
บวก ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์ 820 
บวก คา่ความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 74,587 
รวมสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 136,741 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบรษิัทย่อย (4,068) 
เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในการซือ้ธุรกิจ 132,673 
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43. สิทธิประโยชนต์ำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษัทย่อยบางบริษัทไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้
 

กลุ่มบริษัท TOP ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบักิจการผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี และการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณต์ามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ รวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธิ มีก าหนดเวลา 7 ปี ถึง 8 ปีนบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หรือระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัที่มี
รายไดภ้ายหลงัจากการไดร้บัการส่งเสริม และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการลงทุนใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
 

กลุ่มบริษัท PTTGC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุในกิจการการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขัน้ตน้ ขัน้กลาง และขัน้ปลาย กิจการ
ผลิตสาธารณปูการ กิจการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือส าหรบัขนถ่ายสินคา้เหลวและคลงัเก็บสินคา้เหลว กิจการบรกิารขนส่งสินคา้
ส าหรบัเดินทะเล กิจการผลิตผลิตภัณฑเ์คมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑโ์พลีเมอรแ์ละสูตรเคมี กิจการ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์และกิจการโรงกลั่นน า้มัน โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรบัเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ
ไม่รวมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ และไดร้บัลดหย่อนภาษี
เงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 
พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 

กลุ่มบริษัท GPSC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ น า้ น า้เย็น เชือ้เพลิงจากขยะ และแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทัง้การไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิมีก าหนดเวลา 4 ปี หรอื 8 ปี นบัแตว่นัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  
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43. สิทธิประโยชนต์ำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (ตอ่) 
 

บริษัทย่อยบางบริษัทไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

กลุ่มบริษัท IRPC ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Compounded Plastic โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและ 
ไอน า้ (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 โครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม โครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัด
พลงังานของโรงกลั่นน า้มนั (UHV) โครงการ Floating Solar และโครงการ PP Melt Blown โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้และ
ภาษีส าหรบัวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นรวมถึงเครื่องจกัรตามที่ไดร้บัอนมุตัิ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ รวมทัง้ไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิมีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นบัแต่
วันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 50 ส าหรบัก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
และไดร้บัอนญุาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัที่มี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 
 

กลุ่มบริษัท PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการพืน้ฐาน โดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ เริ่ม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการลงทนุในอตัรารอ้ยละ 
50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล นอกจากนี ้กลุม่
บรษิัท PTT TANK ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรบัเรอืเดินทะเล ประเภท 7.1.4 กิจการขนถ่ายสินคา้
ส าหรบัเรือบรรทุกสินคา้ โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติรวมทั้งการไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ  
 

PTTLNG ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้ไดร้บั
การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดร้บั
ลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดร้บัจากการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 

ในฐานะที่กลุ่มบริษัทไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไ วใ้น
บตัรส่งเสรมิการลงทนุ 
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44. กำรด ำเนินกำรกรณีศำลปกครองกลำงมีค ำส่ังคุ้มครองช่ัวครำวโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
 

วนัที่ 19 มิถนุายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้นกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย่ื้นฟ้องหน่วยงานรฐั 8 หน่วยงาน
ต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าที่ 908/2552 พรอ้มกบัย่ืนค ารอ้งขอใหศ้าลฯ มีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอใหร้ะงบัโครงการลงทนุ 76 โครงการในพืน้ที่มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัที่ 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสั่งเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถ้กูฟ้องคดีทัง้แปดสั่งระงบัโครงการ 
76 โครงการทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเวน้โครงการ
ที่ไดร้บัใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือ
โครงการที่ไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการที่ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ลงวนัที่ 16 มิถนุายน 2552 โดยโครงการที่อยู่ภายใตค้ าสั่งระงบัดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุม่บรษิัทจ านวน 25 โครงการ ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของบรษิัทฯ จ านวน 3 โครงการ 
 

วนัที่ 16 ตลุาคม 2552 กลุม่บรษิัทในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย่ื้นค ารอ้งอทุธรณค์ าสั่งศาลฯ ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

 

วนัที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งค ารอ้งที่ 592/2552 แกค้ าสั่งศาลฯ โดยใหผู้้ถูกฟ้องคดีทัง้แปดสั่งระงับ
โครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการที่ศาลปกครองสงูสดุเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคมุหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตัง้
อุปกรณเ์พิ่มเติม ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของกลุ่มบริษัท 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและ
โครงการของบริษัทอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ภายใต้ค าสั่งระงับโครงการของศาลฯ                
2 โครงการ 

 

วนัที่ 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการย่ืนค าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทัง้หมด 

 

วนัที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้่า ใหเ้พิกถอนใบอนญุาตของโครงการตามเอกสารทา้ยค าฟ้อง  ที่ถูก
ก าหนดใหเ้ป็นโครงการประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ซึ่งยงัด าเนินการไม่ครบถว้นตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนับแต่วนัที่มีค าพิพากษานี ้ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เขา้ข่ายลักษณะดงักล่าว 1 
โครงการ 
 

วนัที่ 1 ตลุาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทัง้ 43 ราย ย่ืนอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสงูสดุ และต่อมาผูถ้กูฟ้องคดีทัง้
แปด โดยพนกังานอยัการเจา้ของส านวนไดย่ื้นค าแกอ้ทุธรณแ์ลว้เม่ือวนัที่ 7 ธนัวาคม 2553 
 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศาลปกครองกลางอ่านค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยศาล
ปกครองสงูสดุพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง คดีถึงที่สดุ 
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45.1 ภาระผกูพนัตอ่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

45.1.1 บรษิัทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุเงินกูแ้ก่บรษิัทย่อยหลายแห่งผ่านบรษิัท ปตท. ศนูยบ์รหิารเงิน จ ากดั (PTTTCC) (บรษิัท
ย่อยของบริษัทฯ) ในวงเงิน 217,481 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินกูใ้หแ้ก่ PTTTCC ไป
แลว้ รวมทัง้สิน้ 157,456 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 60,025 ลา้นบาท 

 

45.1.2 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support 
Agreement) ต่อกิจการที่เก่ียวข้องกันหลายแห่งเป็นจ านวน 53,068 ล้านบาท และ 4,884 ล้านดอลลารส์หรัฐ 
ตามล าดบั (งบเฉพาะกิจการ 17 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ซึ่งเป็นภาระผูกพันตามสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทใน
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 

 

บรษิัทฯ มีภาระค า้ประกนัเงินกูยื้มและหุน้กูข้องบรษิัทย่อยตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 27.5 
 

45.1.3 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ที่จะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 5,543 ลา้นบาท 

 

45.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 - ไม่เกิน 1 ปี 1,634  65 
 - เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 448  53 
 - เกินกวา่ 5 ปี 893  63 
รวม 2,975  181 
 

45.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 137,602 ลา้นบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 20,284 ลา้นบาท 
 

45.4 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันซึ่งเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จ านวน 
46,462 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 6,331 ลา้นบาท  
 

45.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ในงบ
การเงินรวมจ านวน 32,756 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 68 ลา้นบาท 
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45.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ ง มีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่ อน าไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ ง  
โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งครบก าหนดสญัญาในวนัที่ 31 มกราคม 2555 โดยที่สญัญามีลกัษณะแบบ Back-to-
Back ก่อนครบก าหนดสญัญาบริษัทย่อยดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบับริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบั
บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าวซึ่งเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญา โดยเม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม 2552 บรษิัท
จดทะเบียนดงักล่าวไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยในฐานะผูข้ายและ
ผูผ้ลิตใหป้ฏิบตัิตามสญัญาโดยขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าว หรอืใหร้ว่มกนัชดใชค้า่สินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2553 บริษัทย่อยไดย่ื้นค ารอ้งต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ขอใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัท
ย่อยออก ซึง่สถาบนัอนญุาโตตลุาการไดมี้ค าสั่งใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัทย่อยออก 
 

บริษัทฯ ได้มอบคดีให้ส  านักงานอัยการสูงสุดย่ืนค าคัดค้านแก้คดี ซึ่งพนักงานอัยการได้ย่ืนค าคัดค้า นต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษัทฯ แลว้เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดด้ าเนินการสืบพยานคู่พิพาท
เสร็จสิน้ และปรากฏต่อมาว่า เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าชีข้าดใหบ้ริษัทฯ ช าระค่าเสียหาย
บางส่วนใหแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าว แต่เน่ืองจากบรษิัทฯ เห็นว่าค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักล่าวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย ซึ่งบรษิัทฯ มีสิทธิที่จะคดัคา้นค าชีข้าดต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่ง
เพิกถอนค าชีข้าดดงักล่าวได ้และเม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอใหเ้พิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่  16 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอให้
บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ และบรษิัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย่ื้นค ารอ้งคดัคา้นตอ่ศาลแพ่งแลว้ และเม่ือ
วนัที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ โดยใหบ้ริษัทฯ จ่ายค่าเสียหาย
ตามค าชีข้าดดังกล่าว ในอัตรา 390 ลา้นบาทต่อปี นับตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พรอ้ม
ดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัที่อนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดจนถึงวนัที่บรษิัทฯ ช าระเงินครบถว้น แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับค าพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น เม่ือวันที่  16 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ย่ืนอุทธรณ์             
ค าพิพากษาของศาลแพ่งตอ่ศาลฎีกา  
 

เ ม่ือวันที่  23 มิถุนายน 2564 ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามค าชี ้ขาดของ                   
คณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้บริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินแก่บริษัทจดทะเบียนเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,200        
ลา้นบาท ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ศาลมีค าพิพากษา เม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ไดใ้ชส้ิทธิหกักลบลบหนีท้ี่บรษิัท
จดทะเบียนตอ้งจ่ายแก่บรษิัทฯ ในอีกคดีหนึ่งที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาถึงที่สดุใหบ้รษิัทจดทะเบียนจ่ายค่าผลิตภณัฑค์า้งช าระ
แก่บริษัทฯ เป็นจ านวนเงินประมาณ 2,800 ลา้นบาท และผลของการหกักลบลบหนี ้ท าใหบ้ริษัทจดทะเบียนจะตอ้งช าระเงิน
ใหแ้ก่บรษิัทฯ เป็นจ านวนเงินประมาณ 600 ลา้นบาท ซึง่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระหนีด้งักล่าวแลว้ 
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45.7 เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ  
ซึง่บรษิัทฯ เห็นวา่ การใชส้ิทธิเรยีกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการย่ืนค าเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทัง้ไดต้ัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นที่บริษัท
ผูร้บัเหมาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลังจากย่ืนค าเสนอขอ้พิ พาทนี ้บริษัท
ผูร้บัเหมาไดถ้กูศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรพัยส์ินของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบรษิัทผูร้บัเหมาแลว้ ซึง่ในคดีลม้ละลายดงักล่าว บรษิัทฯ ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีเ้ป็นเจา้หนีร้ายหนึ่งดว้ย ส่วนในขอ้พิพาท
อนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ไดย่ื้นค าคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัทผูร้บัเหมาทั้งสิน้ พรอ้มทั้งย่ืนขอ้เรียกรอ้งแยง้ 
เรยีกรอ้งคา่เสียหายจากบรษิัทผูร้บัเหมาดว้ย ตอ่มาปรากฏวา่ คณะอนญุาโตตลุาการไดมี้ค าชีข้าดใหบ้รษิัทฯ ช าระหนีบ้างสว่น
แก่บรษิัทผูร้บัเหมา แต่เน่ืองจากบรษิัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการมีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนในสาระส าคญั
ทัง้ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย บรษิัทฯ จึงไดย่ื้นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ ส่วนบรษิัทผูร้บัเหมา
ไดย่ื้นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวตอ่ศาลแพ่ง และเม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาใหบ้งัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรบัลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดย่ื้นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกนัการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบรษิัท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งก็ไดยื้่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รบัอทุธรณข์องบริษัทฯ ไวพ้ิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2563 บรษิัทฯ ไดว้างเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ตอ่ศาลแพ่งแลว้ 
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เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ
เป็นอีกขอ้พิพาทหนึ่ง เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 
ซึง่บรษิัทฯ เห็นวา่ การใชส้ิทธิเรยีกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขัน้ตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
จึงไดค้ัดคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคัดคา้นไวอ้ีกเช่นกัน โดยบริษัทฯ ไดย่ื้นค าคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัท
ผู้รับ เหมา พร้อมทั้ง ย่ืนข้อ เรียกร้องแย้ง  เรียกร้องค่า เสียหายจากบริษัทผู้รับ เหมาด้วย และได้มีการแต่ งตั้ง                                  
คณะอนญุาโตตลุาการเพื่อชีข้าดขอ้พิพาทแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดใหย้ก
ค าเสนอขอ้พิพาทของบรษิัทผูร้บัเหมาและใหย้กขอ้เรยีกรอ้งแยง้ของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้าม
ขอ้เรียกรอ้งแยง้ไวแ้ลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บริษัทผูร้บัเหมาไดย่ื้นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการต่อศาล
แพ่ง และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 2563 ศาลแพ่งมีค าพิพากษา
ยกค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของบริษัทผู้รับเหมา และเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยข์องบริษัท
ผูร้บัเหมา ไดย่ื้นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ
ไดย่ื้นค าแกอ้ทุธรณต์อ่ศาลฎีกาแลว้ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
 

45.8 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2557 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทกย่ื์นฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสญัญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบตัิผิดสญัญา และเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ  
จ่ายค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหาย ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า การด าเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสญัญาทัง้สิน้ จึงไดส้่ง
เรื่องใหส้  านกังานอัยการสงูสุดพิจารณาแกต้่างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นค าใหก้ารต่อศาลแลว้ 
ต่อมาศาลแพ่งไดมี้ค าสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็น
พอ้งตอ้งกนัว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งไดด้ าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจบุนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสญัญาต่อบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการก่อสรา้งโครงกา รท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงไดย่ื้นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เรียกรอ้งใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิง้งาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ศาลปกครองกลางมีค าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนีเ้ขา้กบัคดีที่บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งย่ืนฟ้องบรษิัทฯ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เม่ือวนัที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2562 
ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal)  แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค าสั่ งให้บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้ง 
(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 
ต่อมาเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้หนา้ที่ดแูลกิจการของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเจา้หนา้ที่ดงักล่าวพิจารณาค าขอรบัช าระหนีข้องบรษิัทฯ  
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45.9 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดร้บัค าฟ้องจากตวัแทนของกลุม่
ผูเ้ลีย้งสาหรา่ยในติมอรต์ะวนัตกที่ไดย่ื้นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อศาลสหพนัธรฐั ประเทศออสเตรเลียผ่านทาง
ส านกัทะเบียนของเมืองซิดนีย ์เพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุการณน์ า้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเล
ติมอรเ์ม่ือปี 2552 ต่อมาเม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2564 ศาลไดมี้ค าพิพากษา โดยศาลเช่ือว่าน า้มนัจากเหตกุารณน์ า้มนัดิบรั่วไหล
จากแหลง่มอนทาราไดไ้ปถึงบรเิวณเพาะเลีย้งสาหรา่ยของผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มในปลายปี 2552 ท าใหส้าหรา่ยไดร้บั
ความเสียหายและเป็นอปุสรรคตอ่การเพาะเลีย้งสาหรา่ยในช่วงเวลา 5 ปีตอ่มา ซึง่ศาลไดก้ าหนดคา่เสียหายใหก้บัโจทกซ์ึง่เป็น
ผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียว เป็นจ านวนเงินประมาณ 253 ลา้นรูเปียะห ์หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั (0.59 ลา้นบาท) ทัง้นี ้จะมีดอกเบีย้ค านวณถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงินประมาณ 165 ลา้นรูเปียะห ์
หรอืเทียบเท่าประมาณ 0.01 ลา้นดอลลารส์หรฐั (0.39 ลา้นบาท) 

  

 เม่ือวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 ศาลไดมี้ค าพิพากษาในประเด็นที่เหลือเก่ียวกบัค าถามร่วมในคดี โดยศาลไดร้ะบุบริเวณที่เช่ือว่า
น า้มนัจากเหตุการณน์ า้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 (เป็นอย่าง
นอ้ย) ทัง้นี ้ศาลไดต้ดัสินเฉพาะในส่วนของโจทกซ์ึ่งเป็นผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุ่มเพียงรายเดียวและค าถามร่วมในคดี
เท่านัน้ ในส่วนของผูร้ว่มด าเนินคดีแบบกลุ่มรายอื่น ยงัตอ้งพิจารณาเรื่องอายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป และค า
พิพากษาของศาลไม่ไดย้กเวน้หนา้ที่การพิสจูนค์วามเสียหายที่แทจ้รงิของผูร้ว่มด าเนินคดีรายอื่น 
 

 ในขณะนี ้PTTEP AAA ยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกับจ านวนผูร้่วมด าเนินคดีแบบกลุ่ม รวมถึงพยานหลกัฐานเก่ียวกับอายุความ
และค่าเสียหายที่ เรียกรอ้งของผู้ร่วมด าเนินคดีแบบกลุ่ม ทั้งนี ้เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2564 PTTEP AAA ไดใ้ช้สิทธิย่ืนขอ
อทุธรณต์อ่ศาลสหพนัธรฐัประเทศออสเตรเลียแลว้จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ จงึยงัไม่มีการตัง้ประมาณการหนีส้ินส าหรบัคดีนี ้
 

45.10 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ไดย่ื้นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให ้บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ชดใชค้่าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไป
ด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบัน า้มนัดิบของ PTTGC รั่ว ซึง่คดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดย้ตุิแลว้ 
และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใชค้า่เสียหายพรอ้มดอกเบีย้
และค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึ่ง PTTGC ไดย่ื้นอุทธรณต์่อศาลเม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์
2560 ต่อมาเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้  าสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทกส์่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดย
เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณมี์ค าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึ่ง PTTGC ไดช้ าระ
ค่าเสียหายไปครบถว้นแลว้ ส่วนโจทกท์ี่เหลือ ศาลอุทธรณพ์ิพากษาให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบี ้ยตาม 
ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ แต่ใหล้ดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย  PTTGC ไดช้ าระค่าเสียหายใหโ้จทกด์ังกล่าวแลว้ และไม่มีโจทก์ 
รายใดย่ืนฎีกา จงึถือไดว้า่คดีเป็นอนัสิน้สดุ 
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ส าหรบัคดีฟ้องรอ้งที่ศาลจังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองไดมี้ค าพิพากษาให ้PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ไดจ้่ายชดใชใ้หโ้จทกแ์ลว้
ก่อนหนา้นีเ้ป็นจ านวน 24 ลา้นบาท และส่วนที่เหลือ PTTGC ไดน้ าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 
โดยมีโจทกบ์างรายย่ืนอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ไดย่ื้นค าแกอ้ทุธรณต์่อศาลจงัหวดัระยองเม่ือ
วนัที่ 2 ตลุาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดส้่งหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลอทุธรณภ์าค 2 
ในวนัที่ 19 มีนาคม 2563 และศาลอทุธรณภ์าค 2 ไดเ้ลื่อนวนันดัฟังค าพิพากษา และวนัที่ 1 กนัยายน 2563 ศาลอทุธรณภ์าค 2
ไดมี้ค าพิพากษาให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่โจทกท์ี่ย่ืนอุทธรณเ์พิ่มเติม ซึ่ง  PTTGC ไดน้ าเงินจ านวน     
25 ลา้นบาท ไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดน้ดั
ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณภ์าค 2 เพิ่มเติมในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งโจทกไ์ดย่ื้นฎีกาต่อศาลแลว้เม่ือวันที่  
1 มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาที่จะรบัฎีกาของโจทก ์ทัง้นี ้PTTGC อยู่ระหว่างการติดตามความ
คืบหนา้ของคดี  
 

45.11 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2564 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ไดเ้ขา้
ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้กบักองทนุ Copenhagen Infrastructure II K/S (CI-II) และ Copenhagen Infrastructure III K/S 
(CI-III) เพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited ซึ่งประกอบธุรกิจพฒันาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานลมนอกชายฝ่ังในไตห้วนั ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทัง้นี ้การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ได้
ส  าเร็จเสร็จสิน้ ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยดงักล่าวไดล้งนามในสญัญาเพื่อโอนสิทธิในสญัญาซือ้ขายหุน้
ขา้งตน้ใหแ้ก่บรษิัทย่อยทางออ้มแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินการแทน 
 
 

46. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

46.1 เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2565 บริษัท อรุณพลสั จ ากดั (ARUN PLUS) (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100) ไดจ้ดัตัง้บรษิัท
ร่วมทุนกับบริษัทโกลบอล เพาเวอรซ์ินเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) ในนามบริษัท นูออโว พลสั จ ากัด (NUOVO PLUS) 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,200 ลา้นบาท และมีทุนช าระเริ่มแรก 1,050 ลา้นบาท ซึ่ง ARUN PLUS และ GPSC ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 51 และ 49 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดแ้ละสนบัสนุนการลงทนุในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ 
(Battery Value Chain) รองรบัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าตามนโยบายขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ รวมถึง
ระบบกักเก็บพลงังานซึ่งเป็นระบบที่สนบัสนนุใหส้ามารถเก็บพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และการลงทุนในธุรกิจที่
เก่ียวเน่ือง 
 

ตอ่มา เม่ือวนัที่ 3 กมุภาพนัธ ์2565 ARUN PLUS ไดจ้ดัตัง้บรษิัทรว่มทนุกบับรษิัท ลี่ย่ี อินเตอรเ์นชั่นแนล อินเวสเมนท ์จ ากดั 
(LIN YIN) (บรษิัทย่อยที่บรษิัท หงไห่ พรซิิชั่น อินดสัทรี จ ากดั (FOXCONN) ถือหุน้ทัง้หมด) ในนามบรษิัท ฮอรษิอน พลสั จ ากดั 
(HORIZON PLUS) ดว้ยทนุจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ลา้นบาท ซึง่ ARUN PLUS และ LIN YIN ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 และ 
40 ตามล าดบั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจผลิตยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
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46. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน (ตอ่) 
 

46.2 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2565 TotalEnergies EP Myanmar ซึ่งเป็นผูด้  าเนินการและผูร้ว่มทุนของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ในโครงการยาดานาและ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ถือ
สัดส่วนรอ้ยละ 31.2375 ได้แจ้งขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ด  าเนินการในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
TotalEnergies EP Myanmar จะยงัคงเป็นผูด้  าเนินการในโครงการต่อไปอีก 6 เดือน เพื่อรกัษาความต่อเน่ืองในการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการ โดยกลุม่บรษิัทอยู่ระหวา่งการพิจารณาแนวทางการบรหิารจดัการ 

 

46.3 ในระหว่างเดือนมกราคม 2565 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนและมีหนงัสือ
เรยีกช าระคา่หุน้ส่วนเพิ่มหลายครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวรวม 11,085 ลา้นบาทแลว้ทัง้จ านวน 

 

46.4 เม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2565 บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัไม่
ดอ้ยสิทธิเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงินรวม 30,000 ลา้นบาท จ านวน 4 ชุด อายุ 5 ปี - 12 ปี 
โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.13 - 3.29 ตอ่ปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน 

 

46.5 เม่ือวนัที่ 4 กมุภาพนัธ ์2565 บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ไดล้งนามในสญัญาค า้ประกนัเงินกู้
จ  านวน 1 ฉบบักบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อค า้ประกนัเงินกูยื้มของบรษิัทรว่มแห่งหนึ่ง วงเงินกูยื้มไม่เกินจ านวน 7,500 ลา้น
รูปีอินเดีย และภาระผกูพนัที่เก่ียวเน่ืองจากวงเงินกู ้รวมทัง้ การเขา้ท าธุรกรรมของบรษิัทรว่มดงักล่าว โดยกลุ่มบรษิัท GPSC มี
ภาระค า้ประกนัสงูสดุไม่เกินสดัส่วนการถือหุน้ 
 

46.6 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้    
ในอัตราหุน้ละ 1.20 บาท เม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 ดงันัน้ คงเหลือ   
เงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 22,850 ล้านบาท ทั้งนี ้การอนุมัติให้จ่าย           
เงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

46.7 คณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิใหอ้อกงบการเงินในวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 
 

________________________ 
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