บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ อื่นระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์เหมือง
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4

249,833,132,950
136,228,418,261
112,146,054,101
47,457,649,185
954,289,817
90,108,812,978
31,399,669,201
9,235,723,357
8,351,758,727
685,715,508,577

239,977,946,794
106,747,408,094
141,978,782,800
53,505,267,774
974,975,603
84,085,258,831
31,643,833,649
9,516,121,123
11,272,606,755
679,702,201,423

55,227,860,248
56,149,623,458
103,847,024,481
22,150,592,778
6,495,781,055
17,352,325,841
4,988,147,013
2,781,349,743
268,992,704,617

67,524,575,559
34,908,223,763
125,235,790,273
16,134,514,184
6,398,234,555
17,167,157,043
4,830,075,982
3,482,069,475
275,680,640,834

11.2
15,182,728,653
10.5
10.3, 10.5
39,607,261,167
10.4, 10.5
23,296,909,912
12.2
1,969,131,856
8.3
209,341,771
7.2
12,098,227,827
13
6,253,501,158
14
1,112,093,622,472
15
160,164,167,545
16
19,262,488,286
17
50,503,193,192
11,892,086,392
18
2,494,716,229
7,722,313,080
28,272,817,146
1,491,022,506,686
2,176,738,015,263

13,352,991,912
39,090,094,426
22,929,975,363
1,969,131,856
186,641,940
10,545,706,453
6,287,622,534
1,118,677,236,091
163,154,279,938
19,934,947,500
51,408,131,651
10,436,140,084
2,644,245,753
7,204,688,101
26,472,151,009
1,494,293,984,611
2,173,996,186,034

14,917,773,634
209,363,124,136
24,209,267,327
3,173,227,030
7,390,216
3,817,951,329
36,096,542,245
3,837,681,477
275,310,049,609
14,622,734,528
2,888,456,272
1,937,236,759
6,674,444,497
596,855,879,059
865,848,583,676

13,108,787,234
210,211,247,132
24,209,267,327
3,173,227,030
7,390,216
3,881,135,969
33,113,581,022
3,842,531,263
276,502,321,212
14,644,123,988
3,069,553,790
451,608,804
7,033,378,532
593,248,153,519
868,928,794,353

5
6
7.1
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

1

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ อื่นระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอนระยะยาว
เงินมัดจําถังก๊าซ
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

19
8.5

8.6
19
20
21

22,202,953,246
134,586,775,524
43,217,475,589
62,305,477,933
25,479,890,740
15,074,712,321
7,213,220,637
310,080,505,990

26,475,149,627
149,107,653,585
45,915,064,120
54,618,350,781
21,373,829,654
10,247,586,670
7,647,430,016
315,385,064,453

109,269,267,117
16,292,325,965
38,775,755,074
2,199,628,658
2,208,745,766
129,051,605
3,133,582,744
172,008,356,929

124,356,209,585
22,680,072,011
37,148,508,674
1,864,273,968
1,148,443,603
3,806,559,398
191,004,067,239

529,432,338
569,169,476,230
48,332,463,657
19,040,196,345
75,401,235,375
9,425,591,648
4,968,454,109
29,445,896,575
756,312,746,277
1,066,393,252,267

537,562,668
578,215,365,306
50,781,763,598
18,787,507,369
75,746,670,941
9,311,079,998
7,459,843,775
30,083,954,130
770,923,747,785
1,086,308,812,238

4,379,184,653
230,791,323,071
970,171,803
6,927,871,421
9,425,591,648
1,237,658,538
16,532,709,619
270,264,510,753
442,272,867,682

4,664,122,800
234,894,849,929
94,832,990
6,760,584,947
9,311,079,998
1,829,238,083
16,523,337,146
274,078,045,893
465,082,113,132

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

2

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

28,572,457,250

28,572,457,250

28,572,457,250

28,572,457,250

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

28,562,996,250
29,211,131,966

2,857,245,725
1,145,105,235
653,888,034,915
1,779,382,173
717,443,896,264
392,900,866,732
1,110,344,762,996
2,176,738,015,263

2,857,245,725
1,145,105,235
630,383,740,012
4,986,806,037
697,147,025,225
390,540,348,571
1,087,687,373,796
2,173,996,186,034

2,857,245,725
1,145,105,235
356,840,215,510
4,959,021,308
423,575,715,994
423,575,715,994
865,848,583,676

2,857,245,725
1,145,105,235
338,558,369,857
3,511,832,188
403,846,681,221
403,846,681,221
868,928,794,353

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(นายชวลิต พันธ์ทอง)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริ หารความยัง่ ยืน
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิ โตรเลียม
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิ โตรเลียม
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

24
23

24
24
8.11

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

386,940,065,268
331,757,821,129
55,182,244,139
4,000,173,513
2,348,786,891
61,531,204,543
4,494,501,401
9,865,802,711
336,962,482
914,122,452
3,353,052,022
42,566,763,475
617,296,396
247,384,945
43,431,444,816
7,235,080,141
36,196,364,675
3,797,831,223
32,398,533,452

515,210,603,316
462,306,134,121
52,904,469,195
5,755,768,302
1,941,328,315
60,601,565,812
4,159,561,799
9,216,473,537
335,095,534
433,766,015
3,914,278,792
42,542,390,135
673,077,959
1,217,955,325
44,433,423,419
7,892,620,467
36,540,802,952
3,450,541,648
33,090,261,304

328,893,228,953
309,648,247,652
19,244,981,301
11,586,062,497
548,633,993
31,379,677,791
3,884,475,030
4,378,264,017
23,255,225
23,093,683,519
23,093,683,519
2,855,632,560
20,238,050,959
1,956,205,306
18,281,845,653

434,862,030,326
421,894,861,854
12,967,168,472
10,096,998,683
1,935,738,407
24,999,905,562
3,377,981,505
6,133,384,141
34,899,503
15,453,640,413
15,453,640,413
2,853,436,990
12,600,203,423
517,085,846
12,083,117,577

23,668,887,294
8,729,646,158
32,398,533,452

22,583,857,405
10,506,403,899
33,090,261,304

18,281,845,653
18,281,845,653

12,083,117,577
12,083,117,577

8.23

7.89

6.40

4.23

22

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

4

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

32,398,533,452

33,090,261,304

18,281,845,653

12,083,117,577

(8,661,500,925)
1,832,547,115
(361,940,414)
560,242,983
300,021,034
(74,334,132)

(6,507,318,285)
364,274,974
(73,130,919)
(584,898,632)
(148,986,272)
(496,322,465)

1,808,986,400
(361,797,280)
-

363,925,187
(72,785,037)
-

(4,483,961)

-

-

-

(2,732,525)
(21,580)
(6,412,202,405)
25,986,331,047

(7,446,381,599)
25,643,879,705

1,447,189,120
19,729,034,773

291,140,150
12,374,257,727

20,435,050,638
5,551,280,409
25,986,331,047

17,857,397,077
7,786,482,628
25,643,879,705

19,729,034,773
19,729,034,773

12,374,257,727
12,374,257,727

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

5

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กําไรสะสม

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สํารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

28,562,996,250

29,211,131,966

ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

28,562,996,250

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีสําหรับหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
การซื้ อธุ รกิจ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีสําหรับหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
การซื้ อธุ รกิจ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินลงทุน
เผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่ วนแบ่งกําไร ส่ วนเกินทุน (ขาดทุน)
การป้องกัน (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น จากการเปลีย่ นแปลง รวมองค์ประกอบอื่น
ส่ วนได้เสีย
การแปลงค่า
ความเสี่ยง
ในการร่ วมค้า
สัดส่ วนการถือหุ้น
ของส่ วนของ
รวมส่ วนของ
งบการเงิน
กระแสเงินสด
และบริษทั ร่ วม
ในบริษทั ย่ อย
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่ ที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

สํารองเพื่อกองทุน
ประกันวินาศภัย

ยังไม่ ได้จดั สรร

2,857,245,725

1,098,744,054

642,830,344,726

4,177,178,515

2,123,596,114

(874,435,150)

(2,808,789,968)

(23,891,493,083)

(21,273,943,572)

683,286,519,149

371,407,678,365

1,054,694,197,514

29,211,131,966

2,857,245,725

1,098,744,054

(47,388,151)
9,417,072
22,583,857,405
665,376,231,052

291,696,154
4,468,874,669

(4,079,499,047)
(1,955,902,933)

(474,382,686)
(1,348,817,836)

(464,274,749)
(3,273,064,717)

(23,891,493,083)

(4,726,460,328)
(26,000,403,900)

(47,388,151)
9,417,072
22,583,857,405
(4,726,460,328)
701,105,945,147

(25,196,877)
5,007,176
(2,066,056,925)
2,977,121
113,021,083
10,506,403,899
(2,719,921,271)
377,223,912,571

(72,585,028)
14,424,248
(2,066,056,925)
2,977,121
113,021,083
33,090,261,304
(7,446,381,599)
1,078,329,857,718

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,145,105,235

630,383,740,012

3,249,949,353

26,913,229,902

(1,208,540,494)

(393,384,329)

(23,574,448,395)

4,986,806,037

697,147,025,225

390,540,348,571

1,087,687,373,796

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,145,105,235

(47,772,009)
(110,513,138)
23,668,887,294
(6,307,244)
653,888,034,915

1,468,066,164
4,718,015,517

(5,390,787,046)
21,522,442,856

580,562,081
(627,978,413)

114,629,389
(278,754,940)

20,105,548
(23,554,342,847)

20,105,548
(3,227,529,412)
1,779,382,173

(47,772,009)
(110,513,138)
20,105,548
23,668,887,294
(3,233,836,656)
717,443,896,264

(25,400,980)
(58,761,229)
(2,756,250,390)
(162,700)
(350,186,949)
8,729,646,158
(3,178,365,749)
392,900,866,732

(73,172,989)
(169,274,367)
(2,756,250,390)
(162,700)
(330,081,401)
32,398,533,452
(6,412,202,405)
1,110,344,762,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

6

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

สํ ารอง
ตามกฎหมาย

สํ ารองเพื่อกองทุน
ประกันวินาศภัย

ยังไม่ ได้ จดั สรร

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,098,744,054

360,704,120,961

4,179,266,018

426,613,504,974

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,098,744,054

12,083,117,577
372,787,238,538

291,140,150
4,470,406,168

12,083,117,577
291,140,150
438,987,762,701

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,145,105,235

338,558,369,857

3,511,832,188

403,846,681,221

28,562,996,250

29,211,131,966

2,857,245,725

1,145,105,235

18,281,845,653
356,840,215,510

1,447,189,120
4,959,021,308

18,281,845,653
1,447,189,120
423,575,715,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

7

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

งบการเงินรวม
2559

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
รายการปรับปรุ งกระทบยอดกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สํารองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(โอนกลับ)สํารองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่ อมสภาพ
เงินปั นผลรับ
ภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
อื่น ๆ
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

8

23,668,887,294

22,583,857,405

18,281,845,653

12,083,117,577

31,827,569,873
41,577,667
143,401,642
(617,296,396)
(247,384,945)
8,729,646,158
495,172,817
(884,071,476)
(1,915,470,853)
(8,723,353)
450,736,215
(426,922,227)
(146,868,033)
(191,250,012)
3,797,831,223
(1,604,015,379)
7,235,080,141
553,871,756

36,163,258,479
34,808,642
(673,077,959)
(1,217,955,325)
10,506,403,899
482,705,967
(1,393,656,653)
(1,050,986,720)
(2,815,051,844)
145,164,289
(9,465,442,615)
21,884,489
(71,828,518)
3,450,541,648
(1,634,761,933)
7,892,620,467
333,755,363

4,483,923,776
41,938,364
188,580,018
429,231,416
(1,948,155,896)
(864,557,428)
(424,640,337)
(143,780)
(5,477,324,419)
1,956,205,306
(1,094,910,320)
2,855,632,560
(8,445,198)

3,909,173,844
52,478,095
173,267,664
(585,831,336)
(659,789,033)
(80,434,641)
(450,009,091)
229,100
(5,433,373,534)
517,085,846
(1,111,857,345)
2,853,436,990
(5,203,738)

70,901,772,112

63,292,239,081

18,419,179,715

11,262,290,398

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

งบการเงินรวม
2559
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําถังก๊าซ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้

9

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

29,872,101,473
6,626,438,298
(6,460,861,041)
391,032,481
2,920,848,028
149,529,524
(2,431,908,643)

14,669,916,725
10,082,522,206
28,517,436,935
(751,624,253)
3,528,742,391
493,105,870
(182,577,299)

21,348,727,300
(343,217,738)
239,268,095
(177,138,782)
763,589,283
181,097,518
11,556,324

6,453,923,334
7,700,021,505
4,724,172,268
(107,725,503)
430,598,120
586,125,233
(226,999,495)

(14,137,499,290)
(4,773,132,476)
(434,209,379)
114,511,650
(3,844,352,880)
7,992,497,745
78,894,269,857
(2,549,118,432)
76,345,151,425

(6,400,061,413)
(6,515,659,400)
(700,233,009)
169,605,950
170,392,599
43,081,567,302
106,373,806,383
(2,036,596,385)
104,337,209,998

(14,754,468,696)
(3,192,067,202)
(736,164,370)
114,511,650
(12,324,392)
3,443,368,990
21,862,548,705
(382,361,610)
21,480,187,095

(6,159,299,902)
(5,046,559,047)
(350,114,298)
169,605,950
(128,147,714)
8,045,600,451
19,307,890,849
(502,006,532)
18,805,884,317

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินจ่ายสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายสําหรับพัฒนาสิ นทรัพย์เหมือง
เงินจ่ายสําหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานี บริ การนํ้ามัน
เงินรับค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(31,528,478,429)
(1,021,453,699)
(97,515,092)
(244,625,000)
(1,771,360,000)
98,861,659
8,679,862
1,500,000
(29,481,010,167)
1,023,545,059
193,280,097
(62,818,575,710)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้
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2558

(42,169,114,390)
(3,376,545,718)
(523,150,226)
(82,000,000)
(273,986,608)
(41,488,280)
(252,062,500)
(35,375,639)
79,821,864
1,783,516,034
12,474,783
24,822,000
(44,046,676,741)
1,203,745,255
71,828,504
(87,624,191,662)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(5,573,531,869)
(115,314,761)
(39,371,765)
(164,932,949)
(4,385,822,400)
95,805,473
1,125,000,000
8,679,862
(21,241,399,695)
536,753,199
11,250,000
(29,742,884,905)

(8,591,986,954)
(21,591,564)
(82,000,000)
(300,000,000)
(849,000,000)
40,594,157
131,951,034
12,474,783
24,822,000
(10,312,464,059)
472,794,976
71,828,504
(19,402,577,123)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
แต่ สอบทานแล้ ว

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายชําระหุน้ ทุนซื้ อคืนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

2558

12,265,202,790
(8,375,393,823)
(221,110,971)
(4,272,196,381)
(7,074,001,292)
(330,081,400)
(8,007,581,077)

113,021,083
7,914,673,021
(12,656,027,343)
(202,463,693)
(14,297,858,116)
(7,835,128,146)
(26,963,783,194)

335,354,690
(1,507,253,849)
(136,047,956)
(2,738,676,370)
(4,046,623,485)

821,776,912
(6,507,253,849)
(137,777,425)
(2,554,633,720)
(8,377,888,082)

(2,364,523)

(1,625,189,602)

12,605,984

(60,404,162)

4,338,556,041

2,494,187,644

-

-

150,066,143

-

-

9,855,186,156
239,977,946,794
249,833,132,950

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี ้
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(9,231,700,673)
234,211,991,643
224,980,290,970

(12,296,715,311)
67,524,575,559
55,227,860,248

(9,034,985,050)
58,017,926,287
48,982,941,237

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ว)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หัวข้ อเรื่ อง
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
นโยบายการบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื
รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์เหมือง
ค่าความนิยม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ
ส่ วนงานดําเนินงาน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การซื้ อธุรกิจ
การดําเนินการกรณี ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งคุม้ ครองชัว่ คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั ปตท. จํา กัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ฯ) จดทะเบี ย นจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด ในประเทศไทย และเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนคือ
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จด้านปิ โตรเลียม โดยบริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการงาน และ
บริ ษทั ร่ วม (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปิ โตรเลียมขั้นปลาย ธุ รกิจ
ถ่านหิ น รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 ส่ วนงานดําเนินงาน

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1

จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จ ดั ทําขึ้ น เพื่อ ให้ข อ้ มูล เพิ่ม เติม จากงบการเงิ น ประจําปี ที่ ได้นาํ เสนอครั้ งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ น ระหว่า งกาลจึ งมุ่ง เน้น การให้ข อ้ มูล เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม เหตุก ารณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อ ไม่ใ ห้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ที่ได้นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด

2.2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ ออกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และนําเสนองบการเงิน
ระหว่างกาล ซึ่ ง ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ส่ วนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแสดงแบบย่อ
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3.

นโยบายการบัญชี

3.1

นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาล กลุ่มบริ ษ ทั ได้ใช้นโยบายการบัญ ชี และวิธี การคํานวณเช่นเดี ยวกับ ที่ ใช้ใน
งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2558 เว้น แต่ก รณี ที ่ ก ลุ ่ม บริ ษ ทั ได้นํา มาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีค วามมาตรฐานการบัญ ชี และการตีค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ใหม่และฉบับ ปรั บ ปรุ งใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้สาํ หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 มาถือปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ การถือปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

3.2

การจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับรายได้จากการขายและ
ค่าภาคหลวงที่อยูภ่ ายใต้สัญญาแบ่งปั นผลผลิต โดยแสดงรายได้จากการขายสุ ทธิ จากค่าภาคหลวง ซึ่ งการจัดประเภท
รายการใหม่น้ ีไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่ได้รายงานไว้ในข้อมูลทางการเงินระหว่างปี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับข้อมูลทางการเงินที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินรวมดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ลดลง
งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
 รายได้รวม
 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายรวม
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372.86
372.86

4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจํา
ตัว๋ เงินคลัง
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

110.88
106,445.06
103,002.26
5,862.59
7,164.03
26,987.53

136.42
129,806.00
82,687.37
774.47
6,865.73
19,472.47

45.00
24,692.59
3,502.74
26,987.53

51.60
38,762.90
8,738.15
499.46
19,472.47

260.78
249,833.13

235.49
239,977.95

55,227.86

67,524.58

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินฝากประจํา ตัว๋ เงินคลัง ตัว๋ สัญญาใช้เงิน พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
และเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.01 - 13.05 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 - 13.00 ต่อปี )

15

5.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 8.1)
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

111,441.27
(3,528.24)
107,913.03

137,721.74
(3,499.35)
134,222.39

61,358.89
(2,107.47)
59,251.42

76,382.53
(2,135.07)
74,247.46

4,518.19
(285.17)

8,045.18
(288.79)

44,880.77
(285.17)

51,277.12
(288.79)

4,233.02
112,146.05

7,756.39
141,978.78

44,595.60
103,847.02

50,988.33
125,235.79

โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 - 6 เดือน
- เกิน 6 - 12 เดือน
- เกิน 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

108,031.58

136,308.90

101,860.62

121,407.63

2,433.05
656.57
880.35
3,957.91

4,425.61
850.05
352.80
3,829.56

481.17
537.41
826.94
2,533.52

2,698.32
729.97
322.60
2,501.13

115,959.46
(3,813.41)
112,146.05

145,766.92
(3,788.14)
141,978.78

106,239.66
(2,392.64)
103,847.02

127,659.65
(2,423.86)
125,235.79

ลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้รวมลูกหนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน
14,627.80 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 14,477.70 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14,445.88
ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 14,214.00 ล้านบาท)
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6.

ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้อื่น
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 8.2)
รวม

31 ธ.ค. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

24,861.98
(284.62)

26,083.41
(184.92)

9,400.14
(262.98)

7,267.29
(247.47)

24,577.36

25,898.49

9,137.16

7,019.82

5,335.60
15,925.44

5,635.51
18,331.61

5,129.27
1,024.53

5,471.65
498.03

45,838.40

49,865.61

15,290.96

12,989.50

1,619.25
47,457.65

3,639.66
53,505.27

6,859.63
22,150.59

3,145.01
16,134.51

เงิ น ชดเชยกองทุ น นํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง ค้างรั บ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ย เงิ น ชดเชยสํ าหรั บ นํ้ามัน เชื้ อ เพลิ งและก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวที่ผลิตในประเทศ หรื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่นาํ เข้ามาเพื่อใช้ในประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ โดยจะได้รับเงินชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานกําหนด
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7.

เงินให้ ก้ยู ืม

7.1

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกําหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ถึงกําหนด
ภายใน 1 ปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 8.2)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 8.2)
รวม

7.2

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

507.43

532.56

-

-

3.56

3.53

-

-

443.30
954.29

438.89
974.98

6,495.78
6,495.78

6,398.23
6,398.23

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 8.3)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 8.3)
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

6,294.26

6,396.08

-

-

63.23
722.57

64.13
741.53

-

-

5,018.17
-

3,343.97
-

84,658.50
(48,561.96)

82,855.84
(49,742.26)

5,018.17

3,343.97

36,096.54

33,113.58

12,098.23

10,545.71

36,096.54

33,113.58
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

8.1

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ 5)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2,126.54
1,115.39
1,276.26

3,869.48
1,318.30
2,857.40

42,144.24
1,004.27
457.43
1,274.83

45,266.64
2,697.65
466.00
2,846.83

4,518.19
(285.17)

8,045.18
(288.79)

44,880.77
(285.17)

51,277.12
(288.79)

4,233.02

7,756.39

44,595.60

50,988.33

โดยแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 - 6 เดือน
- เกิน 6 - 12 เดือน
- เกิน 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

3,844.86

7,362.06

44,561.15

50,345.70

373.93
12.90
58.94
227.56

380.69
13.40
57.27
231.76

33.14
58.64
227.84

641.21
1.21
57.27
231.73

4,518.19
(285.17)

8,045.18
(288.79)

44,880.77
(285.17)

51,277.12
(288.79)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,233.02

7,756.39

44,595.60

50,988.33
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.2

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวมลูกหนี้อื่น (หมายเหตุฯ 6)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

263.98
236.43
695.06

132.45
1,476.69
1,459.65

8,717.42
71.89
5.78
-

3,257.25
25.75
1,295.94
2.59

1,195.47
(64.99)
1,130.48

3,068.79
(64.99)
3,003.80

8,795.09
(2,343.27)
6,451.82

4,581.53
(2,011.82)
2,569.71

105.24
0.61
382.92
488.77
1,619.25

60.00
575.86
635.86
3,639.66

46.68
60.00
0.61
300.52
407.81
6,859.63

64.33
60.00
450.97
575.30
3,145.01

20

8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.2

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืม ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
การร่ วมค้า (หมายเหตุฯ 7.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
รวม (หมายเหตุฯ 7.1)

3.56

3.53

353.30
90.00
443.30

348.89
90.00
438.89
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

-

-

6,495.78
6,495.78

6,398.23
6,398.23

8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.2

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืม ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
- ให้เงินกู้
- รับคืนเงินกู้
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
บวก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
(หมายเหตุฯ 8.3)
ยอดคงเหลือ - สุ ทธิ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

438.89
12.77
(8.36)

313.29
35.38
(71.15)
68.27

6,398.23
164.94
(62.39)
(5.00)
-

8,855.16
(81.94)
(71.15)
-

443.30

345.79

6,495.78

8,702.07

443.30

345.79

6,495.78

73.50
8,775.57

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในงบการเงินรวม มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่าง
ร้อยละ 2.39 - 6.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.50 - 4.20 ต่อปี ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มี อตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.39 - 4.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : อัตราดอกเบี้ ยระหว่าง
ร้อยละ 1.98 - 4.50 ต่อปี )
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.3

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
ลูกหนี้อื่นระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
การร่ วมค้า (หมายเหตุฯ 7.2)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ*
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาว (หมายเหตุฯ 7.2)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

209.34
209.34

186.64
186.64

3,454.34
209.34
3,663.68

3,538.31
186.64
3,724.95

209.34

186.64

154.27
3,817.95

156.19
3,881.14

63.23

64.13

-

-

4,983.80
34.37
5,018.17
5,018.17

3,308.76
35.21
3,343.97
3,343.97

79,674.70
4,983.80
84,658.50
(48,561.96)
36,096.54

79,547.08
3,308.76
82,855.84
(49,742.26)
33,113.58

* บริ ษทั ฯ รับรู ้ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จํานวน 48,561.96 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :
49,742.26 ล้านบาท) สําหรั บเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งนําไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและ
บริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยภายหลังบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวประสบปัญหาทางด้านการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ จึงได้รับรู ้ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดังกล่าวโดยประเมินจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้กยู้ มื
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รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.3

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น - กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

6.00

6.00

-

-

80.50
(19.71)
66.79

82.00
(20.34)
67.66

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รายได้ทางการเงินในอนาคต
รวมลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
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8.

รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.3

ลูกหนี้ อื่น เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กูย้ ืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงเงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
- ให้เงินกู้
- รับคืนเงินกู้
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
(หมายเหตุฯ 8.2)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,343.97
1,771.36
(96.33)
(0.83)

8,618.51
(1,151.87)
(31.44)
(0.27)

82,855.84
4,385.82
(1,125.00)
(1,463.16)
5.00
-

76,698.07
849.00
(50.00)
(669.08)
-

5,018.17

7,434.93

84,658.50

76,827.99

5,018.17

(1,226.92)
6,208.01

(48,561.96)
36,096.54

(73.50)
(16,307.37)
60,447.12

เงินให้กูย้ มื ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในงบการเงินรวม มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
2.39 - 4.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 2.61 ต่อปี ) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มี อ ตั รา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.39 - 4.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.08 - 4.50 ต่อปี )
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รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.4

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 มี.ค. 2559
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8.5

874.94
443.70
1,318.64

817.52
352.55
2.62
1,172.69

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
32,835.12
298.00
393.22
33,526.34

36,269.51
309.23
307.59
36,886.33

เจ้าหนี้อื่นและเงินกูย้ มื ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
31 มี.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
31 มี.ค. 2559
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ถึงกําหนดภายใน 1 ปี
การร่ วมค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้น*
บริ ษทั ย่อย

20.55
13.25
58.56
92.36

9.41
25.43
106.92
141.76

2,771.26
12.80
5.86
41.62
2,831.54

4,742.13
4.14
3.98
49.70
4,799.95

425.82

437.63

425.82

437.63

-

-

2,199.63

1,864.27

* บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริ หารเงินรวมภายในกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่บริ หารเงินระยะสั้น เพื่อจัดการสภาพคล่องส่ วนเกินและส่ วนขาดของแต่ละบริ ษทั โดยวิธีการ
กูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่ งอิงอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
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รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.6

เจ้าหนี้อื่นระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8.7

10.07
519.36
529.43

10.25
527.31
537.56

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
3,849.75
10.07
519.36
4,379.18

4,126.56
10.25
527.31
4,664.12

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
การร่ วมค้า

5,388.36

5,635.57

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
5,388.36

5,635.57

หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น - กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภายใน 1 ปี

492.38

505.53

492.38

505.53

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,970.85

2,017.97

1,970.85

2,017.97

- เกิน 5 ปี

3,820.31
(469.36)
5,814.18

4,035.94
(486.24)
6,073.20

3,820.31
(469.36)
5,814.18

4,035.94
(486.24)
6,073.20

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

8.8

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

4,748.00
2,258.61
3,168.26

5,488.60
31,051.06
4,346.46

112,657.77
2,748.16
78.93
3,140.92

133,333.11
3,014.95
26,309.56
4,329.34

23.33
-

15.83
17.73

607.43
22.70
-

590.45
13.54
16.80

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

180.00

-

5,411.00
55.07
-

5,198.85
162.70
-

รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

39.49
8.77
25.64

73.69
577.79
10.29

1,162.79
27.24
5.35
18.52

1,165.26
33.77
564.98
5.97

รายได้
ค่าขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
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8.8

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2,302.28
1,110.00
558.60

2,186.25
25,420.79
438.82

105,410.05
440.83
970.39
112.71

127,940.07
247.49
19,751.75
120.51

ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

16.88

17.93

7.32
16.88

13.98
17.93

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

4.87
19.29
52.54

311.29
68.28
57.61

1,065.54
0.01
2.14
40.73

1,203.34
12.66
35.46
37.09

ค่าใช้จ่าย
ค่าซื้ อสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน

2559

2558

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น มิได้รวมถึงส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
การกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาํ หนดกับบุคคล
หรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สําหรับราคาสิ นค้าที่ซ้ื อจากบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามราคาขายตามปกติของบริ ษทั ย่อย
ที่อา้ งอิงจากราคาตลาดโลก
8.9

ภาระผูกพันต่อบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 29.1
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8.10 รายการซื้ อขายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ไม่มีการส่ งมอบจริ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
รักษาระดับสํารองนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็ จรู ปซึ่ งได้กลับรายการในงบการเงินแล้ว
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558

2559

2559

2558

ค่าขาย
บริ ษทั ย่อย

-

-

647.34

2,012.93

บริ ษทั ร่ วม

-

1,063.35

-

1,063.35

บริ ษทั ย่อย

-

-

662.02

2,059.14

บริ ษทั ร่ วม

-

1,063.35

-

1,063.35

ค่าซื้ อ

8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์
อื่น ๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

64.58

78.44

6.06

14.23

269.96
2.42
336.96

255.91
0.75
335.10

16.95
0.25
23.26

20.10
0.57
34.90

ผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลที่มีอาํ นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ - สํารองตามกฎหมาย
รวม

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
76,360.67
68,015.36
13,748.14
16,069.90
90,108.81
84,085.26
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
13,744.77
13,174.99
3,607.56
3,992.17
17,352.33
17,167.16

10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม

10.1 ข้อมูลบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (PTTEP)

ไทย

สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม

65.29

65.29

บริ ษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

100.00

100.00

บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด
(PTTNGD)

ไทย

ก๊าซธรรมชาติ

58.00

58.00

บริ ษทั เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo)

ไทย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่า
ให้บริ การทางเทคนิคและ
ดําเนินงาน

50.00

50.00

40.00

40.00

ไทย

บริ การบํารุ งรักษาโรงงาน
และงานวิศวกรรม

40.00

40.00

ไทย

22.58

22.58

100.00

100.00

บริ ษทั ย่อย

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

บริ ษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่ ส์ จํากัด (PTTES) ไทย
(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

บริ ษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ ง
จํากัด (PTTME)
(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)

กัมพูชา

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
ไอนํ้า และนํ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรม
การตลาดนํ้ามัน

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)

เมียนมาร์

ให้บริ การด้านธุรกิจ

100.00

100.00

บริ ษทั ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากัด (PTTRB)

ไทย

รับจ้างบริ หารงานและ
การตลาดนํ้ามัน

100.00

100.00

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

หมู่เกาะเคย์แมน การตลาดนํ้ามัน

-

100.00

100.00

100.00

48.95

48.95

100.00

100.00

บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จํากัด
(มหาชน) (GPSC)
(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 75)

บริ ษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั จํากัด (PTT TANK) ไทย
บริ ษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC)

ไทย

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)

สิ งคโปร์

* เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 SBECL จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จ
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ท่าเทียบเรื อและ
คลังผลิตภัณฑ์
ผสมและบรรจุ
นํ้ามันหล่อลื่น
การค้าระหว่างประเทศ

10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.1 ข้อมูลบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด (PTTPL) ไทย

บริ การด้านโลจิสติกส์

50.00

50.00

100.00

100.00

50.00

50.00

49.42

49.34

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

บริ ษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA)

ไทย

บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
(PTTGC)

ไทย

ผลิตและจําหน่าย
เม็ดพลาสติกพอลิเมทิล
เมทาคริ เลต
การตลาดผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
ปิ โตรเคมีและการกลัน่

บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP)

ไทย

การกลัน่ นํ้ามัน

49.10

49.10

บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

ไทย

ปิ โตรเคมีและการกลัน่

38.51

38.51

บริ ษทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด (TP)

ไทย

26.00

26.00

บริ ษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รี ซอร์สเซส จํากัด (PTTER) ไทย

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและ
ไอนํ้า
ลงทุนในต่างประเทศ

100.00

100.00

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)

สิ งคโปร์

ลงทุนในธุรกิจปาล์มนํ้ามัน

100.00

100.00

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.
(PTTRTC)

สิ งคโปร์

ให้บริ การทางการเงิน

100.00

100.00

บริ ษทั บิซิเนส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด
(BSA)

ไทย

รับจ้างบริ หารงาน

100.00

100.00

บริ ษทั พีทีที ไอซี ที โซลูชนั่ ส์ จํากัด (PTTICT)

ไทย

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

20.00

20.00

บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ไทย
(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 49.93)

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)

(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100)
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.1 ข้อมูลบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

การร่ วมค้า
บริ ษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด ไทย
(TTM(T))

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

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

มาเลเซี ย

ก๊าซธรรมชาติ

50.00

50.00

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP)

ไทย

35.00

35.00

บริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC)

ไทย

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
และนํ้าเย็น
ปิ โตรเคมี

50.00

50.00

บริ ษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC)

ไทย

ปิ โตรเคมี

48.50

48.50

บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด (HMC)

ไทย

ปิ โตรเคมี

41.44

41.44

ท่อขนส่ งนํ้ามัน

40.40

40.40

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) ไทย
(กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 49.59)

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL)

มาเลเซี ย

บรรจุและขาย LPG

40.00

40.00

บริ ษทั ปิ โตรเอเซี ย (ประเทศไทย) จํากัด (PAT)

ไทย

การตลาดนํ้ามัน

35.00

35.00
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

บาฮามาส

ให้เช่าเรื อ FSO

13.11

13.11

บริ ษทั ไทยโซล่าร์ รี นิวเอเบิล จํากัด (TSR)

ไทย

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

40.00

40.00

Nam Lik1 Power Company Limited (NL1PC)

ลาว

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

40.00

40.00

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด (NNEG)

ไทย

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

30.00

30.00

ขายและให้บริ การ
ด้านพลังงาน

40.00

40.00

การร่ วมค้า
กลุ่มบริ ษัท PTTEP
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)
กลุ่มบริ ษัท GPSC

กลุ่มบริ ษัท PTTRB
บริ ษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชนั่ ส์ จํากัด (OGPS) ไทย
กลุ่มบริ ษัท PTTGC
บริ ษทั ไทย อีทอกซี เลท จํากัด (TEX)

ไทย

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เคมีภณั ฑ์

50.00

50.00

Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. (EOM)

มาเลเซี ย

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณั ฑ์
ชีวภาพ

50.00

50.00

Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. (ESC)

มาเลเซี ย

ผลิตและจําหน่ายเคมีภณั ฑ์
ชนิดพิเศษ

50.00

50.00

NatureWorks LLC (NTR)

สหรัฐอเมริ กา

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ

50.00

50.00
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

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

สิ งคโปร์

ให้บริ การจัดการกองทุน

50.00

50.00

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

สิ งคโปร์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

50.00

50.00

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

สิ งคโปร์

ให้บริ การขนส่ งนํ้ามันทางเรื อ

50.00

50.00

บริ ษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จํากัด (TOP-NS)

ไทย

ให้บริ การจัดเก็บและขนส่ ง
นํ้ามันทางเรื อ

35.00

35.00

ไทย

จําหน่ายปิ โตรเคมี

49.99

49.99

สิ งคโปร์

เหมืองถ่านหิ น

35.00

35.00

สิ งคโปร์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

77.56

77.56

กลุ่มบริ ษัท TOP

กลุ่มบริ ษัท IRPC
บริ ษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จํากัด (IRPC PCC)
กลุ่มบริ ษัท PTTER
FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)
กลุ่มบริ ษัท PTTGE
Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor)
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

บริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั PTTEP AP*

ออสเตรเลีย

ให้บริ การฐานปฏิบตั ิการ
ทางเดินอากาศ

50.00

50.00

UAQ Petroleum Limited (UAQ)

ฮ่องกง

ปิ โตรเลียม

30.00

30.00

บริ ษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด (BIC)

ไทย

25.00

25.00

Xayaburi Power Company Limited (XPCL)

ลาว

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
และไอนํ้า
โรงไฟฟ้าพลังนํ้า

25.00

25.00

ฮ่องกง

บริ การเติมนํ้ามันอากาศยาน

25.00

25.00

PT Indo Thai Trading (ITT)

อินโดนีเซี ย

ปิ โตรเคมี

49.00

49.00

บริ ษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT)

ไทย

ปิ โตรเคมี

24.98

24.98

โครงสร้างพื้นฐาน

22.65

22.65

บริ ษทั ร่ วม
กลุ่มบริ ษัท PTTEP

กลุ่มบริ ษัท GPSC

กลุ่มบริ ษัท PTTRB
FST Aviation Services Limited (FST)
กลุ่มบริ ษัท PTTGC

บริ ษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จํากัด (EFT) ไทย
กลุ่มบริ ษัท TOP
บริ ษทั ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ จํากัด (TIM)

ไทย

ให้บริ การขนส่ งทางเรื อ

33.33

33.33

บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด (MCE)

ไทย

ผลิตและจําหน่ายเอทานอล

30.00

30.00

บริ ษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (UBE)

ไทย

ผลิตและจําหน่ายเอทานอล

21.28

21.28

ไทย

ผลิตและจําหน่ายปิ โตรเคมี

25.00

25.00

ท่อขนส่ งก๊าซธรรมชาติ

25.00

25.00

กลุ่มบริ ษัท IRPC
บริ ษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
(UCHA)
กลุ่มบริ ษัท PTTER
East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) อียปิ ต์

* บริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.

10.3 เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

31 มี.ค. 2559

วิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มี.ค.

31 ธ.ค. 2558

วิธีส่วนได้ เสี ย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้ เสี ย

2559

2558

1. TTM(T)

50.00

50.00

5,666.80

6,044.30

5,666.80

5,950.23

39.67

147.34

2. TTM(M)

50.00

50.00

1,001.31

1,409.44

1,001.31

1,262.93

-

-

3. DCAP

35.00

35.00

584.50

728.68

584.50

713.33

15.40

15.36

4. PTTMCC

50.00

50.00

930.12

624.27

930.12

610.28

-

-

5. PTTAC

48.50

48.50

6,909.41

4,173.56

6,909.41

4,173.13

-

-

6. HMC

41.44

41.44

9,117.12

13,020.64

9,117.12

12,461.02

-

-

7. Erawan 2

13.11

13.11

646.78

773.67

662.37

768.57

-

-

8. TSR

40.00

40.00

1,697.00

1,713.89

1,697.00

1,721.80

87.50

-

9. NL1PC

40.00

40.00

237.27

206.96

237.27

189.83

-

-

10. NNEG

30.00

30.00

324.00

259.82

324.00

265.38

-

-

11. OGPS

40.00

40.00

40.00

39.82

40.00

39.83

-

-

12. TEX

50.00

50.00

210.00

683.76

210.00

660.04

-

-

13. EOM

50.00

50.00

4,965.77

5,021.22

4,965.77

5,255.19

-

-

14. ESC

50.00

50.00

407.04

179.80

407.04

227.16

-

-

15. NTR

50.00

50.00

4,809.30

3,587.65

4,809.30

3,704.19

-

-

16. TOP-NTL

50.00

50.00

0.25

8.93

0.25

8.03

-

-

17. TOP-NTL(BT)

50.00

50.00

24.05

17.34

24.05

14.10

-

-

18. TOP-NYK

50.00

50.00

273.88

437.37

273.88

432.64

-

-
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.3 เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

31 มี.ค. 2559

วิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มี.ค.

31 ธ.ค. 2558

วิธีส่วนได้ เสี ย

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้ เสี ย

2559

2558

-

-

-

19. TOP-NS

35.00

35.00

52.50

6.82

52.50

20. IRPC PCC

49.99

49.99

5.00

3.52

5.00

3.07

-

-

21. FEEBRU

35.00

35.00

216.89

151.88

222.12

143.76

-

-

22. Chancellor

77.56

77.56

3,203.56

1,439.39

3,280.78

1,433.36

-

-

41,322.55

40,532.73

41,420.59

40,037.87

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(2,729.41)

(925.47)

(2,795.20)

(947.78)

รวม

38,593.14

39,607.26

38,625.39

39,090.09

142.57

162.70
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.

10.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

31 มี.ค. 2559

วิธีราคาทุน

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มี.ค.

31 ธ.ค. 2558

วิธีส่วนได้ เสี ย
5,675.41

วิธีราคาทุน
3,952.72

วิธีส่วนได้ เสี ย

2559

2558

5,426.00

-

-

1. THAPPLINE

49.59

49.59

3,952.72

2. KPL

40.00

40.00

21.49

-

21.49

-

-

-

3. PAT
35.00
4. บริ ษทั ร่ วมของกลุ่ม 50.00

35.00
50.00

131.25
52.77

264.40

131.25
54.05

277.58

-

-

บริ ษทั PTTEP AP

5. UAQ

30.00

30.00

0.01

0.01

0.01

6. BIC

25.00

25.00

673.44

482.72

673.44

7. XPCL

25.00

25.00

3,566.52

3,158.10

3,321.89

8. FST

25.00

25.00

0.90

1.70

0.90

1.67

-

-

9. ITT

49.00

49.00

125.28

118.44

125.28

109.69

-

-

10. VNT

24.98

24.98

3,297.00

4,076.47

3,297.00

4,019.89

-

-

11. EFT

22.65

22.65

2.00

17.86

2.00

15.81 -

12. TIM

33.33

33.33

1.00

5.66

1.00

4.51

-

-

13. MCE

30.00

30.00

202.50

37.80

202.50

42.45

-

-

14. UBE

21.28

21.28

769.55

793.20

769.55

780.65

-

-

15. UCHA

25.00

25.00

5,299.82

4,676.24

5,299.82

4,752.72

-

-

16. EMG

25.00

25.00

17,227.77

13,865.26

17,643.03

14,199.47 -

35,324.02

33,173.27

35,495.93

33,044.39

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(13,391.60)

(9,876.36)

(13,710.71)

(10,114.41)

รวม

21,932.42

23,296.91

21,785.22

22,929.98 22.32
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0.01 -

-

490.47 20.29

-

2,923.47 -

-

-

-

-

10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่ อ)

10.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มี.ค.

วิธีราคาทุน

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2559

2558

บริ ษทั ย่อย
1. PTTEP

65.29

65.29

71,390.42

71,390.42

5,183.72

3,887.79

2. PTTLNG

100.00

100.00

9,163.60

9,163.60

-

-

3. PTTNGD

58.00

58.00

418.14

418.14

-

-

4. EnCo

50.00

50.00

900.00

900.00

-

-

5. PTTES

40.00

40.00

62.50

62.50

-

-

6. PTTME

40.00

40.00

66.40

66.40

-

-

7. GPSC

22.58

22.58

4,949.93

4,949.93

-

-

8. PTTCL

100.00

100.00

103.49

64.12

-

-

9. PTTOM

100.00

100.00

16.15

16.15

-

-

10. PTTRB

100.00

100.00

8,621.67

8,621.67

-

-

11. SBECL

-

100.00

-

1,154.81

-

-

12. PTT TANK

100.00

100.00

2,500.37

2,500.37

-

-

13. TLBC

48.95

48.95

140.00

140.00

-

-

14. PTTT

100.00

100.00

2.50

2.50

-

-

15. PTTPL

50.00

50.00

600.00

600.00

-

1,284.00

16. PTTPMMA

100.00

100.00

194.70

194.70

-

-

17. PTTPM

50.00

50.00

20.00

20.00

-

-

18. PTTGC

49.42

49.34

48,121.52

48,121.52

-

-

19. TOP

49.10

49.10

11,380.83

11,380.83

-

-

20. IRPC

38.51

38.51

28,467.24

28,467.24

-

-

21. TP

26.00

26.00

2,304.76

2,304.76

197.26

-
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มี.ค.

วิธีราคาทุน

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2559

2558

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
22. PTTER

100.00

100.00

33,702.67

33,702.67

-

-

23. PTTGE

100.00

100.00

11,750.64

11,750.64

-

-

24. PTTRTC

100.00

100.00

31.40

31.40

-

-

25. BSA

100.00

100.00

0.50

0.50

17.02

13.86

26. PTTICT

20.00

20.00

30.00

30.00

13.00

13.20

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

234,939.43

236,054.87

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(25,576.31)

(25,843.63)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

209,363.12

210,211.24

5,411.00

5,198.85

การร่ วมค้า
27. TTM(T)

50.00

50.00

5,666.80

5,666.80

39.67

147.34

28. TTM(M)

50.00

50.00

1,001.31

1,001.31

-

-

29. DCAP

35.00

35.00

584.50

584.50

15.40

15.36

30. PTTMCC

50.00

50.00

930.13

930.13

-

-

31. PTTAC

48.50

48.50

6,909.41

6,909.41

-

-

32. HMC

41.44

41.44

9,117.12

9,117.12

-

-

24,209.27

24,209.27

55.07

162.70

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มี.ค.

วิธีราคาทุน

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

2559

2558

บริ ษทั ร่ วม
33. THAPPLINE

40.40

40.40

3,173.23

3,173.23

-

-

34. KPL

40.00

40.00

21.49

21.49

-

-

35. PAT

35.00

35.00

131.25

131.25

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

3,325.97

3,325.97

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(152.74)

(152.74)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

3,173.23

3,173.23

-

-

236,745.62

237,593.74

5,466.07

5,361.55

รวม
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมค้ า และบริษัทร่ วม (ต่อ)

10.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
PTTCL
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของ PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2558
มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนในวงเงินไม่เกิน 2.91 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า 96 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 582,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 20,000 เรี ยล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 PTTCL เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนส่ วน
ที่เหลือ เป็ นจํานวนเงิน 39.37 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
SBECL
ตามมติค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อ วัน ที่ 22 สิ งหาคม 2557 มี ม ติ อ นุ ม ตั ิให้เลิกกิ จการ Subic Bay
Energy Company Limited (SBECL) และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจาก SBECL จํานวน 25.10
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 887.49 ล้านบาท และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 267.32 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 SBECL จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็ จ
บริ ษทั ฯ จึ งตัดจําหน่ ายเงิ นลงทุ นทั้งหมดใน SBECL และรั บรู ้ ขาดทุ นจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุ นในงบการเงิ นรวม
จํานวน 143.79 ล้านบาท
10.7 ข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ยังไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลกําไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วมบางแห่ง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
จํานวน (0.10) ล้านบาท (2558 : 0.20 ล้านบาท) เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่รับ รู ้ของบริ ษ ทั ร่ วม
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จํานวน 84.65 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 84.55 ล้านบาท)
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11.

เงินลงทุนเผื่อขาย

11.1 ข้อมูลเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทฯ
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP)

ไทย

ประกันภัย

13.33

13.33

บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ไทย
(BAFS)
บริ ษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์น่ิง จํากัด (มหาชน)
ไทย
(SPRC)
เงินลงทุนในกองทุนรวม

บริ การเติมนํ้ามัน
อากาศยาน
การกลัน่ นํ้ามัน

7.06

7.06

5.41

5.41

กองทุนเปิ ดคอร์ เฟล็กซิ เบิล ฟันด์ (CORE)

ไทย

กองทุนรวม

32.57

32.57

กองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี - พริ นซิ เพิล ดัชนีธุรกิจพลังงาน
และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
(CIMB - PRINCIPLE EPIF)
กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง (VAYU1)

ไทย

กองทุนรวม

ไทย

กองทุนรวม

แคนาดา

สํารวจแหล่งนํ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ

1.18

1.18

ไทย

ประกันภัย

0.35

0.35

มองโกเลีย สํารวจแหล่งแร่

5.53

5.53

ไทย

16.29

16.29

เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษัท PTTEP
Wentworth Resources Limited (WRL)
กลุ่มบริ ษัท IRPC
บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) (BUI)
กลุ่มบริ ษัท PTTER
Xanadu Mines Ltd. (XML)
เงินลงทุนในกองทุนรวม
กลุ่มบริ ษัท TOP
กองทุนเปิ ดคอร์ เฟล็กซิ เบิล ฟันด์ (CORE)
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กองทุนรวม

11.

เงินลงทุนเผื่อขาย (ต่อ)

11.2 เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่ อบริษัท

เงินลงทุนในตราสารทุน
TIP
BAFS
WRL
BUI
XML
SPRC
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวม
CORE
CIMB - PRINCIPLE EPIF
VAYU1
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ
มูลค่าเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

31 มี.ค.
2559

31 ธ.ค.
2558

31 มี.ค.
2559

31 ธ.ค.
2558

หน่วย : ล้านบาท
เงินปันผลสํ าหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มี.ค.
2559

2558

13.33
7.06
1.18
0.35
5.53
5.41

13.33
7.06
1.18
0.35
5.53
5.41

312.00
24.00
42.99
2.35
258.60
1,876.50
2,516.44

312.00
24.00
45.48
2.35
264.84
1,876.50
2,525.17

312.00
24.00
1,623.17
1,959.17

312.00
24.00
1,623.17
1,959.17

11.25
-

-

48.86

48.86

674.74
6,300.00
15.21
6,989.95

674.74
6,300.00
15.23
6,989.97

449.83
6,300.00
10.00
6,759.83

449.83
6,300.00
10.00
6,759.83

-

71.83
-

11.25

71.83

9,506.39 9,515.14 8,719.00 8,719.00
5,717.98 3,880.50 6,198.77 4,389.79
(41.64)
(42.65)
15,182.73 13,352.99 14,917.77 13,108.79

46

12.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12.1 ข้อมูลเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้ ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

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

จีน

การตลาดนํ้ามัน

25.00

25.00

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

จีน

การตลาดนํ้ามัน

20.00

20.00

บริ ษทั บริ การนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS)

ไทย

16.67

16.67

บริ ษทั คัลเลอร์วชิ นั่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Corpus) ไทย

บริ การเติมนํ้ามัน
อากาศยาน
ผลิตเส้นด้ายสําเร็ จรู ป

0.48

0.48

บริ ษทั ขนส่ งนํ้ามันทางท่อ จํากัด (FPT)*

ไทย

ท่อขนส่ งนํ้ามัน

-

-

สหรัฐ
อเมริ กา
ไทย

วิจยั และพัฒนา
แบตเตอรี่
ผลิตไฟฟ้า

17.00

17.00

15.00

15.00

KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah Integrated Facilities Sdn. Bhd. (KIF)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah I Ltd. (K I)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

Kadriah II Ltd. (K II)

มาเลเซี ย

บริ การด้านโลจิสติกส์

10.00

10.00

สิ งคโปร์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

15.34

15.34

ฝรั่งเศส

ธุรกิจไฟฟ้า

4.00

4.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษัทย่อย
กลุ่มบริ ษัท GPSC
24M Technologies, Inc. (24M)
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด (RPCL)
กลุ่มบริ ษัท PTTT

กลุ่มบริ ษัท PTTGC
Alliance Petrochemical Investment (Singapore)
Pte. Ltd. (API)
Exeltium SAS (EXS)

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของร้อยละ 0.00024
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12.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)

12.1 ข้อมูลเงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

จัดตั้งขึน้
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษัทย่อย (ต่อ)
กลุ่มบริ ษัท IRPC
บริ ษทั ทีพีไอ อีโออีจี จํากัด (TPIE)

ไทย

การให้สินเชื่อ

36.31

36.31

บริ ษทั ทีพีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (TPIH)

ไทย

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

35.01

35.01

บริ ษทั พรชัยวิสาหกิจ จํากัด (PEC)

ไทย

23.65

23.65

บริ ษทั อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จํากัด (มหาชน)
(TSSI)
บริ ษทั ระยอง อะเซททีลีน จํากัด (RAC)

ไทย

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
ผลิตเหล็กลวด

16.24

16.24

13.04

13.04

บริ ษทั ไดอะ โพลีอะคริ เลต จํากัด (DIA)

ไทย

3.65

3.65

ไทย
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ผลิตก๊าซ
อุตสาหกรรม
ผลิตเม็ดพลาสติก

12.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)

12.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่ อบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PA (Sanshui)
PA (Maoming)
IPS
Corpus
FPT*
24M
RPCL
KOT
KIF
KI
K II
API
EXS
TPIE
TPIH
PEC
TSSI
RAC
DIA

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม

สั ดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)
31 มี.ค. 31 ธ.ค.
2559 2558
25.00 25.00
20.00 20.00
16.67 16.67
0.48
0.48
17.00 17.00
15.00 15.00
10.00 10.00
10.00 10.00
10.00 10.00
10.00 10.00
15.34 15.34
4.00
4.00
36.31 36.31
35.01 35.01
23.65 23.65
16.24 16.24
13.04 13.04
3.65
3.65

งบการเงินรวม

31 มี.ค.
2559
6.06
14.83
0.02
0.60
0.02
479.38
888.75
123.81
51.31
257.91
68.94
290.24
282.88
828.94
1,415.90
1,117.06
673.35
15.00
8.50
6,523.50
(4,554.37)
1,969.13

31 ธ.ค.
2558
6.06
14.83
0.02
0.60
0.02
479.38
888.75
126.80
52.55
264.12
70.60
290.24
282.88
828.94
1,415.90
1,117.06
673.35
15.00
8.50
6,535.60
(4,566.47)
1,969.13

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 มี.ค.
2559
6.06
14.83
0.02
0.60
0.02
21.53
(14.14)
7.39

31 ธ.ค.
2558
6.06
14.83
0.02
0.60
0.02
21.53
(14.14)
7.39

หน่วย : ล้านบาท
เงินปั นผลสํ าหรั บงวด
สามเดื อนสิ้ นสุ ด วันที่
31 มี.ค.
2559
180.00
-

-

180.00

-

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของร้อยละ 0.00024 จํานวน 66 หุน้ เป็ นเงินจํานวน 22,220.00 บาท
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2558

13.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- เพิ่มขึ้น
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

5,204.67
(0.50)
5,204.17

2,308.50
0.07
(2.73)
2,305.84

7,513.17
0.07
(3.23)
7,510.01

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

-

(871.20)
(32.80)
1.84
(902.16)

(871.20)
(32.80)
1.84
(902.16)

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(354.35)
(354.35)

-

(354.35)
(354.35)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,850.32

1,437.30

6,287.62

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

4,849.82

1,403.68

6,253.50

มูลค่าตามบัญชี
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13.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

3,574.41
3,574.41

467.63
(1.85)
465.78

4,042.04
(1.85)
4,040.19

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

-

(199.51)
(4.23)
1.23
(202.51)

(199.51)
(4.23)
1.23
(202.51)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,574.41

268.12

3,842.53

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

3,574.41

263.27

3,837.68

มูลค่าตามบัญชี
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14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการกูย้ มื
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ดิน

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

31,069.00
292.75
177.38
(10.74)
31,528.39

238,685.22
109.21
13,970.72
(58.18)
(117.61)
252,589.36
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เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

810,411.63
608.75
18,872.16
(4,115.32)
(228.96)
825,548.26

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์เพื่อ
การสํารวจ
และผลิต
ปิ โตรเลียม

906,736.85
11,342.80
2,690.53
(548.48)
(21,515.63)
898,706.07

สิ นทรัพย์
อื่น ๆ

21,551.73
157.60
132.20
(106.26)
(15.47)
21,719.80

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

163,846.46
16,219.71
872.22
(33,415.99)
(170.31)
147,352.09

รวม

2,172,300.89
28,730.82
872.22
2,427.00
(4,828.24)
(22,058.72)
2,177,443.97

14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

-

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

(129,632.44)
(2,582.56)
148.13
39.28
46.99
(131,980.60)

(342,744.96)
(8,867.17)
(584.40)
3,726.71
178.66
(348,291.16)
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งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์เพื่อ
การสํารวจ
และผลิต
ปิ โตรเลียม

(519,651.56)
(17,297.94)
10.13
12,441.39
(524,497.98)

สิ นทรัพย์
อื่น ๆ

(12,491.54)
(522.11)
(86.20)
80.55
10.38
(13,008.92)

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

-

รวม

(1,004,520.50)
(29,269.78)
(522.47)
3,856.67
12,677.42
(1,017,778.66)

14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ขาดทุนจากการด้อยค่า
- ขายและจําหน่าย
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์เพื่อ
การสํารวจ
และผลิต
ปิ โตรเลียม

สิ นทรัพย์
อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(214.38)
(214.38)

(203.00)
(0.43)
(203.43)

(2,426.68)
665.25
3.11
(1,758.32)

(43,711.35)
(177.28)
1,030.91
(42,857.72)

(12.29)
0.29
(12.00)

(2,535.45)
(42.89)
52.50
(2,525.84)

(49,103.15)
(42.89)
665.25
(177.28)
1,086.38
(47,571.69)

30,854.62
31,314.01

108,849.78
120,405.33

465,239.99
475,498.78

343,373.94
331,350.37

9,047.90
8,698.88

161,311.01
144,826.25

1,118,677.24
1,112,093.62

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่อยูใ่ นภาระคํ้าประกัน เป็ นเงินจํานวน 34,541.37 ล้านบาท
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14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักร สิ นทรัพย์
อื่น ๆ
และ
อุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ที่ดิน

อาคาร
และส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการกูย้ มื
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

8,595.14
177.38
8,772.52

39,071.27 329,012.29
35.79
394.77
635.30 12,727.89
(40.27) (3,651.72)
39,702.09 338,483.23

13,277.50 46,271.34 436,227.54
84.34
2,488.67
3,003.57
222.08
222.08
6.97 (13,710.41)
(162.87)
(19.84)
(3,711.83)
13,348.97 35,271.68 435,578.49

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

-

(16,010.44) (134,261.77)
(407.08) (3,355.16)
(0.03)
(467.59)
36.97
3,321.03
(16,380.58) (134,763.49)

(8,744.57)
(355.27)
(0.24)
18.90
(9,081.18)

-

(159,016.78)
(4,117.51)
(467.86)
3,376.90
(160,225.25)

-

-

(708.44)
665.25
(43.19)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(22.07)
(22.07)

(4.70)
(4.70)

(681.67)
665.25
(16.42)

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

8,573.07

23,056.13

194,068.85

4,532.93

46,271.34

276,502.32

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

8,750.45

23,316.81

203,703.32

4,267.79

35,271.68

275,310.05

ต้นทุนการกูย้ ืมที่ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ใช้
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ร้อยละ 3.00 - 5.51 ต่อปี (ปี 2558 : ร้อยละ 3.00 - 5.75 ต่อปี )
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14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งรวมอยูใ่ นเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์อื่น ๆ ได้แก่ สิ นทรัพย์ประเภทยานพาหนะ และท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

ราคาทุน

10,888.90

10,919.11

10,003.85

10,003.85

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(3,857.84)

(3,695.33)

(3,323.45)

(3,170.95)

มูลค่าตามบัญชี

7,031.06

7,223.78

6,680.40

6,832.90
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15.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ สิ นทรัพย์ในการ
สํารวจและประเมิน ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าแหล่งทรัพยากร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ซื้อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 27)
- เพิ่มขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

16,943.76
118.87
100.62
(3.55)
(7.71)
(99.67)
17,052.32

30,567.99
1,197.15
224.89
(21.02)
31,969.01

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(7,645.38)
(416.78)
8.48
7.20
48.70
(7,997.78)

(11,456.61)
(266.90)
5.03
(11,718.48)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(11.82)
0.28
(11.54)

(122.02)
(1.04)
(123.06)

9,286.56
9,043.00

18,989.36
20,127.47

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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170,606.65
468.86
(2,690.53)
(5.91)
(78.47)
168,300.60

รวม

9,273.83
91.23
1.12
(20.90)
(83.68)
9,261.60

227,392.23
118.87
1,857.86
(2,468.07)
(34.52)
(282.84)
226,583.53

(4,048.09)
(91.93)
20.38
20.98
(4,098.66)

(23,150.08)
(775.61)
8.48
27.58
74.71
(23,814.92)

(40,954.03)
177.28
(1,693.09)
(42,469.84)

-

(41,087.87)
177.28
(1,693.85)
(42,604.44)

129,652.62
125,830.76

5,225.74
5,162.94

163,154.28
160,164.17

-

15.

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ การใช้
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- เพิม่ ขึ้น
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

4,665.38
8.98
35.33
(2.11)
4,707.58

19,732.16
0.07
219.79
19,952.02

52.50
52.50

24,450.04
9.05
255.12
(2.11)
24,712.10

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- โอนเปลี่ยนประเภท
- ขายและจําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(2,522.91)
(154.64)
0.21
1.61
(2,675.73)

(7,280.35)
(129.98)
(7,410.33)

(2.66)
(0.65)
(3.31)

(9,805.92)
(285.27)
0.21
1.61
(10,089.37)

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

2,142.47
2,031.85

12,451.81
12,541.69

49.84
49.19

14,644.12
14,622.73
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16.

สิ นทรัพย์เหมือง
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์เหมือง มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- เพิม่ ขึ้น
- ขายและจําหน่าย
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

63,116.66
97.52
(18.77)
(1,485.70)
61,709.71

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(28,395.30)
(285.28)
671.75
(28,008.83)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

(14,786.41)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

348.02

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

(14,438.39)

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

19,934.95

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

19,262.49
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17.

ค่ าความนิยม
การเปลี่ยนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
2559
51,408.13
56,987.28
(15.98)
29.94
(888.96)
(575.94)
50,503.19
56,441.28

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
- ซื้ อธุรกิจ (หมายเหตุฯ 27)
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม
18.

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อก๊าซ
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
- Make-up Right
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
2558
2559
2,644.25
4,512.79
(149.53)
(493.11)
2,494.72
4,019.68

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,069.55
5,253.77
(181.09)
(586.12)
2,888.46
4,667.65

บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นค่าซื้ อก๊าซล่วงหน้าสําหรั บปริ มาณก๊าซที่ ยงั ไม่ส ามารถรั บมอบได้ตามปริ มาณขั้นตํ่าที่ ระบุ ใน
สัญญาซื้ อขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะรับก๊าซที่ ได้ชาํ ระเงินล่วงหน้าไปแล้วในปี สัญญาต่อ ๆ ไป
(Make-up Right) โดยไม่มีกาํ หนดเวลา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซจากแหล่งยาดานา
ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งเป็ นยอดคงเหลือสําหรับปริ มาณก๊าซที่ยงั ไม่สามารถรับมอบได้ของปี 2543
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19.

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินกูย้ มื - สกุลบาท
เงินกูย้ มื - สกุลต่างประเทศ
หุน้ กู้ - สกุลบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

19,523.60

19,309.05

4,429.02

5,429.02

2,614.03

2,251.98

-

-

39,264.00
903.85
62,305.48

32,128.00
929.32
54,618.35

33,706.00
640.74
38,775.76

31,070.00
649.49
37,148.51

เงินกูย้ มื ระยะยาว
งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

เงินกูย้ มื - สกุลบาท

92,167.75

88,421.46

10,650.78

11,158.03

เงินกูย้ มื - สกุลต่างประเทศ

48,940.20

50,261.79

18,260.62

18,202.07

หุน้ กู้ - สกุลบาท

221,740.95

228,874.15

133,797.47

136,433.47

หุ น้ กู้ - สกุลต่างประเทศ

200,066.74
6,253.84
569,169.48

204,074.61
6,583.36
578,215.37

62,233.85
5,848.60
230,791.32

62,951.96
6,149.32
234,894.85

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

เงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จํานวน 2,000.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 3,000.00
ล้านบาท) คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง
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19.

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

19.1 เงินกูย้ มื
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ ืมสกุลบาท และสกุลต่างประเทศ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐ

บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- กูเ้ พิ่ม
- ชําระคืน
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
- อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ยูโร

รวมเทียบเท่า
บาท

เยนญี่ปุ่น

107,730.51
11,419.00
(7,446.66)
(11.50)

1,194.91
0.20
(20.05)
(9.17)

60.38
21.00
(6.43)
-

23,000.00
-

160,244.28
12,265.20
(8,375.59)
(203.85)
(502.95)
(181.51)

111,691.35
(19,523.60)
92,167.75

1,165.89
(61.03)
1,104.86

74.95
(10.49)
64.46

23,000.00
23,000.00

163,245.58
(22,137.63)
141,107.95
หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น

บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ชําระคืน
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวมเทียบเท่า
บาท

16,587.05
(1,507.25)
-

310.00
-

23,000.00
-

34,789.12
(1,507.25)
58.55

15,079.80
(4,429.02)
10,650.78

310.00
310.00

23,000.00
23,000.00

33,340.42
(4,429.02)
28,911.40
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19.

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

19.2 หุน้ กู้
การเปลี่ ยนแปลงในหุ ้ น กู้ส กุ ลบาท และสกุ ลต่ างประเทศ สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น

บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
- อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว

รวมเทียบเท่า
บาท

261,002.15
644.80
(645.48)
3.49

5,335.39
0.44

36,000.00
-

465,076.76
(1,960.23)
(2,080.95)
36.11

261,004.96
(39,264.00)
221,740.96

5,335.83
5,335.83

36,000.00
36,000.00

461,071.69
(39,264.00)
421,807.69
หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น

บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว

รวมเทียบเท่า
บาท

167,503.47
-

1,435.79
(0.15)

36,000.00
-

230,455.43
(724.94)
6.83

167,503.47
(33,706.00)
133,797.47

1,435.64
1,435.64

36,000.00
36,000.00

229,737.32
(33,706.00)
196,031.32
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19.

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

19.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 มี.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภายใน 1 ปี

1,014.66

1,044.21

730.40

742.72

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,881.73

3,018.00

2,452.75

2,558.32

- เกิน 5 ปี

3,820.31
(559.01)
7,157.69

4,035.94
(585.47)
7,512.68

3,820.31
(514.12)
6,489.34

4,035.94
(538.17)
6,798.81

903.85
6,253.84
7,157.69

929.32
6,583.36
7,512.68

640.74
5,848.60
6,489.34

649.49
6,149.32
6,798.81

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม
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20.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มี นาคม

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

18,787.51
361.34
134.90

6,760.58
132.17
56.41

6,004.14
119.01
54.26

-

-

-

(0.11)
(128.44)
(104.82)
17,502.78

(21.29)
6,927.87

(10.48)
6,166.93

4.48
(1.06)
(252.44)
5.47
19,040.20
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17,253.33
349.93
132.89

20.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2559
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
21.

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

361.34
134.90

349.93
132.89

132.17
56.41

119.01
54.26

3.42
499.66

(0.11)
482.71

188.58

173.27

งบการเงินรวม
2558
2559
167.95
160.52
15.89
16.54
298.12
315.70
0.75
2.42
4.48
499.66
482.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
29.50
26.64
16.16
14.57
142.67
131.49
0.25
0.57
188.58
173.27

ประมาณการหนีส้ ิ นค่ ารื้อถอน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Decommissioning Costs) มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
- กลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี

75,746.67
1,498.57
(49.89)
(1,794.11)
75,401.24
75,401.24
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22.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

23,668,887,294

22,583,857,405

18,281,845,653

12,083,117,577

ปรับปรุ งกําไร (บาท)
กํา ไรที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณกํา ไรต่อหุ ้น
(บาท)

(158,285,147)

(37,971,079)

-

-

23,510,602,147

22,545,886,326

18,281,845,653

12,083,117,577

2,856,299,625

2,856,299,625

2,856,299,625

จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ ) 2,856,299,625
กําไรต่อหุ น้ (บาท / หุน้ )
23.

8.23

7.89

6.40

4.23

รายได้ อื่น
รายได้อื่น สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าขนส่ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
2,339.10
1,352.51
191.25
71.83
1,604.02
1,634.76

(0.50)
(143.40)
(916.41)
926.11
4,000.17

(0.47)
1,470.08
1,227.06
5,755.77

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,364.23
1,910.21
5,477.32
5,433.37
1,094.91
1,111.86

(0.50)
1,948.16
701.94
11,586.06

(0.47)
659.79
982.24
10,097.00

เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูข้ องเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ (Take-or-Pay) เป็ นเงินชดเชยที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่บริ ษทั ฯ ได้กูม้ าเพื่อ
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ
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24.

ค่ าใช้ จ่ายจําแนกตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2559
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ซื้ อสิ นค้า และวัตถุดิบใช้ไป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ค่าขนส่ ง
ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมแซม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่าประกันภัยทรัพย์สิน
อื่น ๆ
รวม

(1,449.18)
281,860.70
9,716.71
1,595.00
5,520.28
31,827.57
3,433.59
3,148.85
2,210.75
8,253.86
346,118.13
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9,989.30
395,631.26
9,985.07
1,889.14
5,079.64
36,163.26
3,104.82
4,199.73
1,870.58
7,769.37
475,682.17

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(206.93)
302,669.55
2,339.74
1,550.25
2,111.10
4,483.92
683.98
2,972.63
921.43
385.32
317,910.99

2,780.91
411,536.86
2,236.74
1,620.60
1,601.94
3,909.17
648.43
3,817.27
882.18
2,372.13
431,406.23

25.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่จดั ทําให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริ การ กลุ่มบริ ษทั จําแนกส่ วนงานตามธุรกิจหลักได้ดงั นี้
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
1. ธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ดําเนิ นธุ รกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ และร่ วมลงทุนกับ
บริ ษทั สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมชั้นนํา ทั้งนี้ โครงการในประเทศส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณอ่าวไทย โครงการใน
ต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค อเมริ กาเหนือ แอฟริ กา และตะวันออกกลาง
2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ ง จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดําเนิ นธุ รกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยนํา
ผลิ ตภัณ ฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไปเป็ นวัตถุ ดิบ ในอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละใช้เป็ นเชื้ อ เพลิ งในภาค
ครัวเรื อน ขนส่ งและอุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
1. ธุรกิจนํ้ามัน
ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและนํ้ามันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การจัดหา
จัดส่ ง และการปฏิบตั ิการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ที่มีประสิ ทธิภาพ และดําเนินธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริ การ
2. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจนําเข้า ส่ งออก และการค้าระหว่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้ง
ผลิ ตภัณ ฑ์อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งการดําเนิ นการบริ ห ารความเสี่ ยงราคา และการจัดหาการขนส่ งระหว่าง
ประเทศ
3. ธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่
ดําเนิ นธุรกิจกลัน่ นํ้ามัน ผลิตและจําหน่ายนํ้ามันปิ โตรเลียมสําเร็ จรู ปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ให้กบั ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ
ธุรกิจถ่านหิ น
ดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิ น โดยทําการสํารวจ ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ นในต่างประเทศ
การดําเนิ นงานอื่นของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย ส่ วนงานอื่ น ๆ ซึ่ งไม่มีส่วนงานใดเป็ นส่ วนงานที่ ตอ้ ง
รายงานแยกต่างหาก

69

25.

ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น*
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่ อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
อื่น ๆ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน :
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สํารวจและ
ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตปิ โตรเลียม
5,227.06
87,626.46
30,658.69
32,937.62
118,285.15
38,164.68
33,375.36
17,113.35
28,548.44
18,503.40
10,045.04
18.74
-

14,561.55
4,401.63
10,159.92
451.29
130.67

หน่วย : ล้านบาท
รวม

111,746.45
1,015.45
112,761.90
8,713.08

ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ
67,732.48
83,175.87
150,908.35
337.24

ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่
111,204.73
65,000.30
176,205.03
24,714.35

3,263.42
3,263.42
970.12

139.47
979.53
1,119.00
(71.71)

(213,767.46)
(213,767.46)
(186.10)

386,940.07
386,940.07
84,965.69

5,874.92
879.79
4,995.13
249.43
24.18

663.30
8.15
655.15
(0.42)

20,915.27
7,407.50
13,507.77
155.30
(5.29)

703.71
379.18
324.53
(0.22)
-

124.93
248.45
(123.52)
(9.86)
10.05

(49.59)
(0.53)
(49.06)
(143.79)

71,342.53
31,827.57
39,514.96
864.68
15.40

นํ้ามัน

ถ่านหิ น

อื่น ๆ

ปรับปรุ งบัญชี
ระหว่างกัน

1,604.02
(916.41)
2,348.79
43,431.44
(7,235.08)
36,196.36
(3,797.83)
32,398.53

กําไรสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับงวด
*กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย

23,668.88
8,729.65
32,398.53
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25.

ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม
รวมสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สํารวจและ
ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตปิ โตรเลียม
673,329.60
406,787.50
14,115.10
10,250.62
1,038.08
688,482.78

18,032.63
435,070.75

นํ้ามัน
86,592.06
1,074.29
5,677.11
93,343.46

ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ
64,040.37
33,046.50
97,086.87

สิ นทรัพย์รวม
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ถ่านหิ น

อื่น ๆ

ปรับปรุ งบัญชี
ระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
รวม

ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่
687,365.94
20,424.52

31,369.05
3.63

152,457.24
43,042.72

(121,957.38)

2,101,941.76
-

37,490.55
745,281.01

151.88
31,524.56

513.92
196,013.88

(121,957.38)

62,904.17
2,164,845.93
11,892.09
2,176,738.02

25.

ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ขาย - นอกกิจการ
- ระหว่างกัน
ขายสุ ทธิ
กําไรขั้นต้น*
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่ อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับ(หนี้สงสัยจะสู ญ)
อื่น ๆ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน :
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากตราสารอนุพนั ธ์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สํารวจและ
ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตปิ โตรเลียม
4,780.60
106,027.61
34,193.91
42,851.66
140,221.52
47,632.26
41,122.81
12,697.66
35,691.69
23,768.94
11,922.75
37.69
11.23

9,203.50
3,736.66
5,466.84
236.72
(0.40)

นํ้ามัน
132,943.49
838.38
133,781.87
7,062.73
4,014.90
764.52
3,250.38
248.02
(0.16)
0.21

ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ
134,733.26
103,351.31
238,084.57
430.08
156.79
7.91
148.88
-

ถ่านหิ น

อื่น ๆ

ปรับปรุ งบัญชี
ระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
รวม

ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่
131,872.69
84,292.24
216,164.93
24,530.47

4,693.22
4,693.22
1,859.13

159.73
927.36
1,087.09
3.41

(266,454.86)
(266,454.86)
(738.03)

515,210.60
515,210.60
86,968.26

20,354.99
6,602.47
13,752.52
1,440.37
2,823.09
24.46

1,461.65
896.41
565.24
(0.13)
(14.23)
-

409.50
386.84
22.66
(71.64)
80.43
73.02

(550.76)
(0.49)
(550.27)
(80.43)
-

70,742.26
36,163.26
34,579.00
1,891.03
2,808.70
108.52
1,634.76
1,470.08
1,941.33
44,433.42
(7,892.62)
36,540.80
(3,450.54)
33,090.26

กําไรสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

22,583.86
10,506.40
33,090.26

กําไรสําหรับงวด
*กําไรขั้นต้น ไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายในต้นทุนขาย
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25.

ส่ วนงานดําเนินงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ระหว่างกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม
รวมสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

ปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
สํารวจและ
ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตปิ โตรเลียม
682,164.43
405,877.55
17,884.47
12,773.24
1,046.17
701,095.07

17,642.32
436,293.11

นํ้ามัน
88,472.60
1,969.17
5,427.68
95,869.45

ปิ โตรเลียมขั้นปลาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ
79,988.15
32,077.88
112,066.03

ถ่านหิ น

อื่น ๆ

ปรับปรุ งบัญชี
ระหว่างกัน

ปิ โตรเคมีและ
การกลัน่
668,755.36
20,153.89

31,752.72
27.16

144,529.17
35,676.08

(120,561.89)

2,101,539.98
-

37,274.56
726,183.81

143.76
31,923.64

485.58
180,690.83

(120,561.89)

62,020.07

สิ นทรัพย์รวม

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใช้ราคาตลาดตามปกติ ยกเว้น ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริ ษทั ฯ ใช้ราคาตลาดสุ ทธิจากค่าบริ หารคลังปิ โตรเลียมและค่าดําเนินการ
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หน่วย : ล้านบาท
รวม

2,163,560.05
10,436.14
2,173,996.19

26.

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่วย : ล้านบาท
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
กองทุนรวม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพนั ธ์อื่น ๆ
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพนั ธ์อื่น ๆ
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งบการเงินรวม
ระดับ 2

รวม

5,608.84
9,572.48

1.41
-

5,610.25
9,572.48

1,125.05
-

440.99
6,843.76
878.55
7,129.65
540.03

440.99
6,843.76
878.55
8,254.70
540.03

1,328.53
-

603.20
5,605.81
251.69
12,153.40
100.54

603.20
5,605.81
251.69
13,481.93
100.54

26.

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
กองทุนรวม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2

รวม

5,489.23
9,428.54

-

5,489.23
9,428.54

-

1,207.94
729.30

1,207.94
729.30

-

1,204.98
161.73

1,204.98
161.73

26.

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : ล้านบาท
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
กองทุนรวม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพนั ธ์อื่น ๆ
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
สัญญาอนุพนั ธ์อื่น ๆ
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งบการเงินรวม
ระดับ 2

รวม

5,043.26
8,309.73

-

5,043.26
8,309.73

2,136.10
-

295.51
6,772.58
448.52
6,466.26
601.84

295.51
6,772.58
448.52
8,602.36
601.84

923.30
-

479.19
7,099.16
365.65
8,813.04
27.09

479.19
7,099.16
365.65
9,736.34
27.09

26.

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
กองทุนรวม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2

รวม

4,939.04
8,169.75

-

4,939.04
8,169.75

-

159.11
292.50

159.11
292.50

-

1,652.43
176.81

1,652.43
176.81

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ และตราสารอนุ พนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิ คการคิดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ซึ่ งข้อมู ลที่ นาํ มาใช้ในการประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้ในตลาดที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ ย เส้นอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารหนี้ และเส้นราคาล่วงหน้าของสิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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27.

การซื้อธุรกิจ
เมื่ อวันที่ 26 มี นาคม 2558 บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) ได้มาซึ่ งอํานาจการควบคุมใน
Ichinoseki Solar Power 1 GK ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าในประเทศญี่ ปุ่น โดยการซื้ อส่ วนทุนและสิ ทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั
ร้อยละ 99 GPSC ได้จ่ายเงินจํานวน 8.50 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อเที ยบเท่า 278.63 ล้านบาท แล้วในวันที่ 26 มี นาคม
2558
รายละเอียดของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้นมีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
278.63
(264.67)
13.96

สิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจมีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท
0.04
21.64
0.63
23.64
397.69
(0.10)
(91.19)
(84.87)
267.48
(2.81)
264.67
13.96
278.63
(4.76)
(0.04)
273.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุฯ 15)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 17)
รวมสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อทั้งสิ้ น
หัก มูลค่าการซื้ อ - เจ้าหนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดที่ใช้ไปในการซื้ อธุรกิจ
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28.

การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํ สั่ งคุ้มครองชั่วคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 19 มิ ถุนายน 2552 สมาคมต่อ ต้านสภาวะโลกร้ อนกับพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้ ้ อ งคดี ) ได้ยื่นฟ้ อ งหน่ วยงานรั ฐ
8 หน่ ว ยงานต่อ ศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็ นคดี ห มายเลขดํา ที่ 908/2552 พร้ อ มกับ ยื่น คํา ร้ อ งขอให้ศ าลฯ มี
คําสั่งกําหนดมาตรการหรื อวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับ โครงการลงทุน 76
โครงการในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง
วันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลฯ มีคาํ สั่งเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั แปดสั่งระงับ
โครงการ 76 โครงการท้ายคําฟ้ องไว้เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าศาลฯ จะมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ยกเว้น โครงการที่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ นวัน ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550
(รั ฐธรรมนู ญ ฯ พ.ศ. 2550) หรื อโครงการที่ ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ นประเภทโครงการที่ ตอ้ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2552 โดยโครงการที่ อยู่ภายใต้คาํ สั่งระงับดังกล่าวข้างต้น เป็ นโครงการของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 25 โครงการ ซึ่ งใน
จํานวนนี้เป็ นโครงการของบริ ษทั ฯ จํานวน 3 โครงการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ยื่นคําร้องอุทธรณ์คาํ สั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ สั่งคําร้องที่ 592/2552 แก้คาํ สั่งศาลฯ โดยให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั แปด
สั่งระงับโครงการหรื อกิจกรรมท้ายคําฟ้องไว้เป็ นการชัว่ คราว ยกเว้น 11 โครงการที่ศาลปกครองสู งสุ ดเห็นว่าเป็ น
โครงการหรื อกิจกรรมที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงอย่างชัดเจน แต่เป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่มุ่ง
ควบคุ ม หรื อ บํา บัด มลพิษ หรื อ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ พิ่ม เติ ม ซึ่ ง ในจํา นวนนี้ เ ป็ นโครงการของกลุ่ม บริ ษ ทั 7 โครงการ
โดยแบ่งเป็ นโครงการของบริ ษทั ฯ 1 โครงการและโครงการของบริ ษทั อื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการ
ของบริ ษทั ฯ ที่ยงั อยูภ่ ายใต้คาํ สั่งระงับโครงการของศาลฯ 2 โครงการ
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 พนักงานอัยการยืน่ คําให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาตามคําฟ้องทั้งหมด
วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีคาํ พิพากษาคดี สรุ ปได้วา่ ให้เพิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารท้ายคําฟ้อง
ที่ถูก กําหนดให้เป็ นโครงการประเภทที่ อาจส่ งผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุ นแรง ซึ่ งยังดําเนิ นการไม่ครบถ้วนตาม
มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนับแต่วนั ที่มีคาํ พิพากษานี้ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีโครงการที่
เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว 1 โครงการ
วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 ผู ้ฟ้ อ งคดี ท้ ัง 43 รายยื่ น อุ ท ธรณ์ ค ํา พิ พ ากษาของศาลฯ ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และต่ อ มา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท้ งั แปดโดยพนักงานอัยการเจ้าของสํานวนได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ปั จจุบนั คดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
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29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

29.1 ภาระผูกพันต่อบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
29.1.1 กลุ่มบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนเงินกูแ้ ก่บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าหลายแห่ งในวงเงิน 100,726.15 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าดังกล่าวไปแล้ว รวมทั้งสิ้ น
91,181.31 ล้านบาท คงเหลือวงเงินจํานวน 9,544.84 ล้านบาท
29.1.2 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ สัญ ญาให้ค วามสนับ สนุ นทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กับ บริ ษ ทั ย่อ ย และ
การร่ วมค้าหลายแห่ ง เป็ นจํานวนเงินเท่ากับภาระเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าดังกล่าวมีกบั เจ้าหนี้ เงินกู้
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเป็ นจํานวนเงิน
309.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 10,966.38 ล้านบาท
29.1.3 บริ ษ ัทฯ มี ภาระผูกพันตามสั ญ ญาระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น (Shareholder Agreement) ที่ จะต้องจ่ ายชําระค่ าหุ ้ นตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นจํานวนหลายฉบับโดย ณ วันที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าว
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 6,570.62 ล้านบาท
29.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
ดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558

31 มี.ค. 2559

31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

- ไม่เกิน 1 ปี

2,990.78

2,571.37

70.50

76.82

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4,609.17

5,815.44

313.29

300.51

- เกินกว่า 5 ปี

4,789.13

5,217.06

1,108.17

1,048.57

12,389.08

13,603.87

1,491.96

1,425.90

รวม

29.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนในงบการเงินรวมจํานวน 28,269.15 ล้านบาท
29.4 ณ วันที่ 31 มีน าคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันซึ่ งเป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ธนาคารออกให้ในงบการเงินรวม
จํานวน 2,078.30 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,919.08 ล้านบาท
29.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นหนังสื อคํ้าประกัน (Letter of Guarantee) ใน
งบการเงินรวมจํานวน 27,018.30 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 141.05 ล้านบาท
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29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ (ต่อ)

29.6 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งมีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อนําไปขายต่อให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนแห่งหนึ่ง โดยสัญญา
มีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่ งครบกําหนดสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกําหนดสัญญา บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้แจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องแจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว ซึ่ ง
เป็ นการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวได้
ยืน่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในฐานะผูข้ ายและผูผ้ ลิตให้ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว หรื อให้ร่วมกันชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คําร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอให้จาํ หน่ายข้อพิพาทในส่ วนของ
บริ ษทั ย่อยออก ซึ่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายข้อพิพาทในส่ วนของบริ ษทั ย่อยออก
บริ ษ ทั ฯ ได้ม อบคดี ให้สํานักงานอัยการสู งสุ ดยื่นคําคัดค้านแก้ค ดี ซึ่ งพนักงานอัยการได้ยื่น คําคัดค้านต่ อ สถาบัน
อนุ ญ าโตตุลาการให้แก่บริ ษทั ฯ แล้วเมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุ ญ าโตตุลาการได้ดาํ เนิ นการสื บ พยาน
คู่พิพาทเสร็ จสิ้ น และปรากฏต่อมาว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี้ ขาดให้บริ ษทั ฯ ชําระ
ค่าเสี ยหายบางส่ วนให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เห็ นว่าคําชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะคัดค้านคําชี้ ขาดต่อศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาํ สั่งเพิกถอนคําชี้ขาดดังกล่าวได้ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดทําคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลที่มีเขตอํานาจ
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29.7 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ ง ได้ยื่นคําเสนอ
ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรี ยกร้องค่าจ้างค้างชําระและค่าเสี ยหายจากการดําเนิ นงานในโครงการดังกล่าว
จากบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่า การใช้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญาอนุ ญาโตตุลาการ บริ ษทั ฯ จึงได้คดั ค้านการยืน่ คําเสนอข้อพิพาทของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา รวมทั้งได้ต้ งั ข้อสงวนสิ ทธิ
ในการคัดค้านประเด็นที่ บริ ษทั ผูร้ ั บเหมาไม่ปฏิ บ ัติตามเงื่อนไขที่ กาํ หนดในสัญ ญาอนุ ญ าโตตุลาการไว้แล้ว ต่อมา
หลังจากยื่นคําเสนอข้อพิพาทนี้ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด เป็ นผลให้
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แต่ผูเ้ ดียวมีอาํ นาจในการดําเนิ นคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา โดยเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ได้เข้าดําเนิ นการข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการแทนบริ ษทั ผูร้ ับเหมาแล้ว ซึ่ งในคดีลม้ ละลายดังกล่าว บริ ษทั ฯ
ได้ยนื่ คําขอรับชําระหนี้ เป็ นเจ้าหนี้ รายหนึ่ งด้วย ส่ วนในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คําคัดค้านปฏิเสธ
ข้อเรี ยกร้องของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาทั้งสิ้ น พร้อมทั้งยืน่ ข้อเรี ยกร้องแย้ง เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาด้วย ต่อมา
ปรากฏว่า คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี้ ขาดให้บริ ษทั ฯ ชําระหนี้ บางส่ วนแก่บริ ษทั ผูร้ ับเหมา แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
เห็นว่า คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญทั้งในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะคัดค้านคําชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาํ สั่งเพิกถอนคําชี้ขาดดังกล่าวได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลาง
ได้ส่งหมายเรี ยกให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมาทําคําคัดค้านต่อสู ้คดีแล้ว ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
เมื่ อ วัน ที่ 8 กัน ยายน 2553 บริ ษัท ผู ้รั บ เหมาโดยเจ้าพนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ ได้ยื่ น คําเสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการเป็ นอี กข้อพิพาทหนึ่ ง เรี ยกร้ องค่าว่าจ้าง และค่าเสี ยหายจากการดําเนิ นงานก่อสร้ างวางท่ อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่า การใช้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่
ตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงได้คดั ค้านและตั้งข้อสงวนสิ ทธิ ในการคัดค้านไว้อีกเช่นกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้
ยื่นคําคัดค้านปฏิ เสธข้อเรี ยกร้ องของบริ ษ ัทผูร้ ั บเหมา พร้ อมทั้งยื่นข้อเรี ยกร้ องแย้ง เรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายจากบริ ษ ัท
ผูร้ ับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการเพื่อชี้ ขาดข้อพิพาทแล้ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
29.8 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 มูลนิ ธิยามเฝ้าแผ่นดินกับพวกรวม 6 คน ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ฯ และกระทรวงการคลังต่อ
ศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) กล่าวหาว่า การดําเนิ นการแปรรู ป การกระจายหุ ้น รวมทั้งการประเมินราคาสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯ พิพากษาว่า การขายหุ ้นตกเป็ นโมฆะและให้ขายใหม่ และให้
หุ ้นในโรงกลัน่ นํ้ามันที่บ ริ ษ ทั ฯ ถือตกเป็ นของแผ่นดิน หรื อขอให้ร ะงับการผูกขาดโดยสั่งให้บ ริ ษ ทั ฯ ขายหุ ้น ใน
โรงกลัน่ นํ้ามัน และขอให้สาธารณสมบัติอนั ได้มาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็ นของแผ่นดิ น หรื อขอให้
ระงับการผูกขาด โดยสั่งให้บริ ษทั ฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้ นเชิง และบริ ษทั ฯ โดย
พนักงานอัยการผูร้ ับมอบอํานาจได้ยนื่ คําให้การต่อศาลฯ แล้ว ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฯ
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29.9 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่ งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ ง เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ อง
บริ ษทั ฯ เป็ นจําเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริ ษทั ฯ บอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ และปฏิบตั ิผิดสัญญา และเรี ยกร้องให้
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าจ้างค้างชําระและค่าเสี ยหาย ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่า การดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปโดยชอบด้วยสัญญา
ทั้งสิ้ น จึงได้ส่งเรื่ องให้สํานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาแก้ต่างคดีให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ โดยพนักงานอัยการได้ยื่น
คําให้การต่อศาลแล้ว ต่อมา ศาลแพ่งได้มีคาํ สั่งให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เนื่ องจาก ศาลแพ่ง
และศาลปกครองกลางเห็นพ้องต้องกันว่า คดีน้ ี เป็ นคดีปกครอง ซึ่ งศาลแพ่งได้ดาํ เนิ นการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง
แล้ว ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
29.10 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2553 PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) ได้รับเอกสารเรี ยกร้องค่าชดเชยความเสี ยหาย
จากเหตุ การณ์ น้ ํามัน และก๊าซธรรมชาติ รั่วไหลในแหล่ งมอนทารา โครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย จากรั ฐบาล
อินโดนี เซี ย ซึ่ ง PTTEP AA ได้ยื่นหนังสื อปฏิเสธการเรี ยกร้องค่าชดเชยความเสี ยหายต่อรัฐบาลอินโดนี เซี ยเนื่ องจาก
ไม่มีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสี ยหายดังกล่าว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 PTTEP AA ได้รับแจ้งเตือนจากที่ปรึ กษากฎหมายของมูลนิธิ West Timor Care (West Timor Care
Foundation) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของกลุ่มชาวประมงและกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสาหร่ ายตามแนวชายฝั่งตะวันตกของติมอร์ ว่าอาจมี
การฟ้ องร้องต่อ PTTEP AA เพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยจากการกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าํ มันและ
ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในแหล่งมอนทาราในปี 2552
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ได้รับหนังสื อแจ้งจากตัวแทนของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสาหร่ ายว่าจะทําการฟ้องร้อง
ต่อศาลในประเทศออสเตรเลียเพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 PTTEP AA ได้
ยื่นหนังสื อปฏิ เสธการเรี ยกร้อง รวมทั้งขอรายละเอียดการเรี ยกร้องเพิ่มเติมต่อตัวแทนของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสาหร่ าย โดย
ในขณะนี้ PTTEP AA ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากตัวแทนของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสาหร่ ายและยังไม่มีการฟ้ องร้องต่อศาล
แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ณ ปั จจุ บนั PTTEP ได้พิจารณาว่าการเรี ยกร้ องค่าชดเชยความเสี ยหายจากเหตุการณ์ น้ าํ มันและก๊าซธรรมชาติ
รั่วไหลในแหล่งมอนทาราจากรัฐบาลอินโดนี เซี ย ที่ปรึ กษากฎหมายของมูลนิ ธิ West Timor Care รวมทั้งตัวแทนของ
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสาหร่ ายยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างเพียงพอมาสนับสนุนการเรี ยกร้องค่าชดเชยดังกล่าว
29.11 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่ งในจังหวัดระยอง ได้ยื่นฟ้ องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดระยอง
จํานวนหลายคดี เพื่อขอให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสี ยหายเพิ่มและขอให้ PTTGC เข้าไปดําเนิ นการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทาง
ทะเลและธรรมชาติ จากกรณี ท่อรับนํ้ามันดิบของ PTTGC รั่ว ซึ่ งคดีฟ้องร้องบางส่ วนได้ยตุ ิแล้วและคดีฟ้องร้องส่ วน
ที่ เหลืออยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ PTTGC เชื่ อว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสี ยหายและไม่
ส่ งผลกระทบทางด้านการเงินที่เป็ นสาระสําคัญแก่ PTTGC ดังนั้น PTTGC จึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากเรื่ องดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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30.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

30.1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 10.00 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 28,560.92 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ
6.00 บาท จํานวน 2,856,090,628 หุ ้น คิด เป็ นเงิน จํานวน 17,136.54 ล้านบาท คงเหลือ เงิน ปั น ผลที่จ ะจ่ายสําหรับ
ผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 4.00 บาท จํานวน 2,856,093,871 หุ ้น คิดเป็ นเงินจํานวน
11,424.38 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลที่เหลือดังกล่าวในวันที่ 29 เมษายน 2559
30.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้ออกงบการเงินในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
________________________
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