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บทคัดย่อ 
 

มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์งบประมาณทางบญัชีของ
บริษทั และเพื่อให้นกัศึกษาเกิดแนวทางใหม่ๆ ในการวิเคราะห์งบ พร้อมทั้งรู้กระบวนการจดัท า 
งบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี เพื่อศึกษาการลงบันทึกบญัชีได้อย่างถูกต้องโดยท าการศึกษา
วิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยคื์อ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการท า
โครงการน้ีได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร วิเคราะห์กระบวนการปฏิบติังาน วิเคราะห์
หลกัการบญัชีของธุรกิจ ตลอดทั้งได้น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 
วเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโนม้ และวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

ผลการท าโครงการพบว่า การวิเคราะห์งบการเงินท าให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของ
กิจการและยงัช่วยในการควบคุมทางการเงินใหท้ราบถึงฐานะของกิจการวา่เป็นอยา่งไร 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์งบประมาณทางบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ขั้นตอนการวเิคราะห์งบบญัชีของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้นกัศึกษาเกิดแนวทางใหม่ๆ 
และเรียนรู้อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบนัทึกขอ้มูล เพื่อการลงบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

 (
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กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
ท่านคณะกรรมการทุกท่านท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลังใจผลักดันจนโครงการฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์      
ทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี         
 
 กราบขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ     รุ่งเรือง   ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ  ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา  คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้  และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จ ัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน   รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 

 
        คณะผูจ้ดัท า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



16 
 

 

ค าน า 
 

 การจัดท าบัญชีในโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและ
บริการ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ การจดัท าโครงการข้ึนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
ส าหรับใช้ในการศึกษาหลกัสูตร อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อศึกษาการ  
จดัรายงานการวเิคราะห์การเงิน 
 ส่ิงท่ีจะไดรั้บภายในโครงการฉบบัน้ีคือความรู้ทางหลกัการบญัชี การน างบการเงินต่างๆ 
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ มาใชเ้ปรียบเทียบวา่มีรายรับ
รายจ่ายเป็นอย่างไร ช่วงไหนมียอดใช้บริการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาธุรกิจของเราได ้
หากเรามีธุรกิจหรือบริษทัเป็นของตนเอง 
 คณะผูจ้ดัท าหวงัว่าโครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจไม่มากก็น้อย หากมี
ขอ้ผิดพลาดประการใดในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขในโอกาสต่อไป และขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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บทที ่ 1 

 
 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
  
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่างๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย  
ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ นั้ นต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัผลก าไร  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการจดัการงานท่ีดี โดยมีการวางแผนทางการเงิน การจดัหาเงินทุน รวมถึงการ
จดัสรรเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผลการด าเนินงานในแต่ละรอบปี
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานของบริษทั ผลการด าเนินงานจะดี
หรือไม่จึงตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ทางงบการเงิน เพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเงินของ
บริษทั โครงสร้างงบการเงินควรมีสัดส่วนอยา่งไร จะท าอยา่งไรใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดี เป็นตน้ 
 เน่ืองดว้ย สภาวะปัจจุบนัการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงประเภทน ้ ามนัมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกวนั
และยิ่งมีความจ าเป็นมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ว่าในทางธุรกิจ  การคมนาคมขนส่ง  อุตสาหกรรม  และ 
ดา้นอ่ืน ๆ จึงเป็นแรงสนบัสนุนให้ก่อตั้ง บริษทั ปตท. จดักดั (มหาชน) จึงเร่ิมตน้ดว้ยการจดัหา
น ้ามนัเช้ือเพลิง  เพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศใหพ้ออยา่งเร่งด่วนต่อการใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นน ้ามนั  แต่ทุกวนัน้ีน ้ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหป้ระชาชนผูใ้ชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงตอ้ง
ประสบกับการแบกรับภาระเร่ืองต้นทุนการผลิตสูง ซ่ึงสภาวะดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให ้ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มุ่งจดัหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศไทยท่ีมีมากมายหลายพื้นท่ี
ดงันั้น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จึงเขา้ใจและทราบถึงความส าคญัของการด าเนินงานธุรกิจ
ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอยา่งครบวงจร  ความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้คณะผูจ้ดัท า
ได้ศึกษาการท าบัญชีของธุรกิจ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) อีกทั้ งยงัสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคตได ้และสามรถแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องในการด าเนินงานธุรกิจไดอี้ก
ดว้ย โดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจปลายน ้ าท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนจะไดผ้ลประโยชน์เพิ่มเติม
จากการสร้างมูลค่าจากการรวมธุรกิจระหวา่ง PTTCH และ PTTAR ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มมูลค่าให้กบั
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถบริหารการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้ตามความ
ตอ้งการของตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
  ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการจดัท างบการเงินของบริษทั 
2.  เพื่อจดัท าการวเิคราะห์งบการเงินของทางบริษทั 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัท างบการเงินของบริษทั 
4.  เพื่อสร้างความสามคัคีในหมู่คณะผูจ้ดัท า 
 

1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
1.3.1  บริษัททีศึ่กษา 
         1.3.1.1  บริษทั  ปตท.  จ  ากดั  (มหาชน) 

 1.3.2  ประเภทธุรกจิ 
           1.3.2.1  อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ 
                      1.3.3.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์
                     1.3.3.1.1  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
            1.3.3.1.2  ผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติ 
            1.3.3.1.3  ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
            1.3.3.1.4  เช้ือเพลิงอุตสาหกรรม 
            1.3.3.1.5  เช้ือเพลิงเรือขนส่ง 
            1.3.3.1.6  เช้ือเพลิงอากาศยาน 
                      1.3.3.2  ดา้นบริการ 
                                     1.3.3.2.1  สถานีบริการ NGV 
                                     1.3.3.2.2  ศูนยบ์ริการยานยนต ์
                                     1.3.3.2.3  บริการคลงัส ารอง 
                                     1.3.3.2.4  บริการลูกคา้ก๊าซธรรมชาติ 
                                     1.3.3.2.5  บริการขายและการตลาดในประเทศ 
                                     1.3.3.2.5  ศูนยบ์ริการอาหารสั่งซ้ือและลูกคา้สัมพนัธ์  (ORC) 

 
1.3.4  งบการเงินทีใ่ช้ 
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          1.3.4.1  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
          1.3.4.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
          1.3.4.3  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
          1.3.4.4  งบการแสเงินสด 
          1.3.4.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
          รอบระยะเวลาท่ีใช ้ปี พ.ศ. 2560 ไตรมาสท่ี 1 ,ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
1.4.1  คณะผูจ้ดัท าสามารถจดัท างบการเงินได ้
1.4.2  คณะผูจ้ดัท าสามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯได ้
1.4.3  คณะผูจ้ดัท ารู้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหากเกิดขอ้ผดิพลาดใน 
 การจดัท างบการเงิน 
1.4.4  คณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างความสามคัคีในหมู่คณะผูจ้ดัท า 
 

1.5  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

                        1.5.1.1  น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมติั 
                        1.5.1.2  ขั้นตอนการวางแผนการท างานของแต่ละบุคคล 
                        1.5.1.3  ขั้นตอนการแบ่งการท างานใหเ้หมาะสมของแต่ละบุคคล 
                        1.5.1.4  ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

 1.5.2  ข้ันตอนการด าเนินการ 
           1.5.2.1  จดัหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการจดัท าโครงการ 
           1.5.2.2  จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมด เพื่อจดัท าโครงการ 
           1.5.2.3  ประชุมคณะผูจ้ดัท าเพื่อสรุปและแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
           1.5.2.4  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและหวัหนา้โครงการ 
 1.5.3  ข้ันตอนสรุป 
           1.5.3.1  รวบรวมรูปเล่มโครงการและแฟ้มเอกสาร 
           1.5.3.2  สรุปบทความในโครงการออกมาเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

           1.5.3.3  สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
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บทที ่ 2 
 
 

แนวคิด  และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพย ์ ของผูป้ระกอบการธุรกิจ ซ่ึงไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาท่ีประยุกตใ์ช้
ในการจดัท าโครงการคือ วิชาระบบบญัชี  วิชาการบญัชีเบ้ืองต้น 1 วิชาการบญัชีชั้นกลาง 1,2 
วชิาการบญัชีตน้ทุน 1,2  วชิาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี  วิชาวิเคราะห์งบการเงิน  ทั้งน้ีคณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 

  2.1  ความหมายทีเ่กีย่วกบัการบัญชี 

   2.1.1  ความหมายของการบญัชี 

   2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

   2.1.3  ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 

   2.1.4  ความหมายเก่ียวกบัธุรกิจ 

  2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 

   2.2.1  แนวคิดของ SWOT 

   2.2.2  แนวคิดของหลกั PDCA 

  2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 

   2.3.1  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

   2.3.2  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 

   2.3.3  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

   2.3.4  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  17 เร่ือง สัญญาเช่า 

   2.3.5  มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี  18 เร่ือง รายได ้

  2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
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2.1.1 ความหมายของการบัญชี 

 การบญัชี  หมายถึง  การจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับ-จ่ายเงินและส่ิงท่ีมีค่า
เป็นเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการ และสามารถแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้
(จิรพนัธ์    สิทธิเขตการ , 2546 :  3) 
 

 ค าจ ากดัความของการบัญชีน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั  ดังต่อไปนี ้
 อาจารยว์ิไล  นครสุวรรณ ( 2540 : 1 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือ การรวบรวม
เอกสารหลกัฐานทางการเงินและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เพื่อน ามาจดบนัทึกและจ าแนกขอ้มูลพร้อม
ทั้งสรุปผลขอ้มูลทั้งหมดออกมาเป็นตวัเงินในรูปของงบทางการเงิน 
 
 อาจารยน์นัท ์ ศรีสุวรรณ ( 2546 : 2 )ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี คือศิลปะของการเก็บ
รวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงินผลงาน
ขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือการใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 
 นริศา  ประมวลสุข ( 2554 : 3 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี คือ การรวบรวมขอ้มูลการ
บญัชีทางการเงิน การจดบนัทึก การเรียบเรียง และด าเนินงานการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของ
กิจการ เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
 
 สุพาดา  สิริกุตตา ( 2553 : 1-2 ) ได้ให้ความหมายของการบญัชี คือ ศิลปะของการจด
บนัทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และสรุปผลส่ิงส าคญัในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ทางดา้นการเงิน 
 
 ศริประภา  สุขเกษม ( 2553 : 3 ) ได้ให้ความหมายของการบญัชี คือ การรวบรวม จด
บนัทึก การสรุปและการวเิคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนัโดยนกับญัชี ซ่ึงในการจด
บนัทึกขอ้มูลนั้นอาจท าไดด้ว้ยมือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการท าบญัชี 
 
 จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น  สามารถน ามาสรุปไดว้่า  
การบญัชีนั้นหมายถึงการจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับ-จ่ายเงินและส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงิน
ไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ เป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการ  
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  2.1.2  ความหมายของงบการเงิน  
              งบการเงิน หมายถึง เป็นรายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพื่อแสดง

ฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละ
งวดบญัชีใดบญัชีหน่ึงหรือระหว่างงวดบญัชีก็ได ้งบการเงินจะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
เม่ือจ าเป็น งบการเงินดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 และสามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลทรัพยากร
ของกิจการ งบการเงินตอ้งจดัท าอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง และตอ้งน าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ  

 

1. สินทรัพย ์ 
2. หน้ีสิน  
3. ส่วนของเจา้ของ  
4. รายได ้ค่าใชจ่้าย 
5. กระแสเงินสด 

 

ส่วนประกอบของงบการเงินทีส่มบูรณ์ ควรประกอบดว้ย 
2.1.2.1  งบแสดงฐานะการเงิน หรือ  งบดุล คือ งบท่ีจะแสดงขอ้มูลฐานะ 

ทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงของรอบบญัชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หน้ีสิน และ 
ส่วนของเจา้ของ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ของ งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ไดจ้ากสมการ  สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

 

ส าหรับหมวดหมู่ในงบดุลผู้ท ารายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละหมวดหมู่ ซ่ึงมีดังต่อไปนี ้
1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการครอบครองอยู่และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต ซ่ึงสินทรัพยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสด หรือสินทรัพย์

อ่ืน ๆ ท่ีมีเหตุผลจะคาดหมายได้ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสด หรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบ 
ระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ ถา้รอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ
สั้ นกว่า 1 ปี ให้ถือระยะเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ์ในการจดัประเภทสินค้าหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด  
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ ฯลฯ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( Non-Current Assets) สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสินทรัพย์หมุนเวียนให้จัดเป็นประเภท สินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวียน ได้แก่  
เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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2. หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการในปัจจุบนั เป็นภาระท่ีจะส่งผล
ให้กิจการเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ในอนาคต แต่หน้ีสินบางประเภทก็มีผลดี
กับกิจการเช่น หน้ีสินการค้า เพราะเป็นหน้ีสินระยะสั้ นไม่มีดอกเบ้ีย ส่งผลท าให้กิจการ 
มีกระแสเงินสดหมุนเวยีนในกิจการมากข้ึน โดยหน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

หนี้สินหมุนเวียน (หนี้สินระยะส้ัน) หมายถึง ภาระผูกพนัท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบดุล หรือเป็นหน้ีสิน ท่ีกิจการคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินนั้น
ภายในรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น การจ่ายเงินสด การจ่ายช าระด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน การโอนสินทรัพย์อ่ืน เป็นต้นหน้ีสินหมุนเวียนได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายระยะสั้น เป็นตน้ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (หนี้สินระยะยาว) หมายถึง ภาระผูกพนัท่ีมีระยะเวลา
การช าระนานเกินกว่า12เดือน หรือเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาด าเนินงานปกติของกิจการ หรือ
กิจการคาดว่าจะช าระหน้ีนั้ นภายในระยะเวลาท่ี เกินกว่ารอบระยะเวลาด าเนินงานปกติ 
หน้ี สินไม่ห มุน เวี ยนได้แ ก่  เ งินกู้ ยื ม ระยะยาวจาก บุคคลหรือ กิจการ ท่ี เ ก่ี ย วข้องกัน 
 เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน หุ้นกู้ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประมาณการหน้ีสิน 
เงินบ านาญ หน้ีสินเงินทุนเล้ียงชีพและบ าเหน็จเป็นตน้หน้ีสินไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินระยะยาว  
จะบนัทึกบญัชีดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีตอ้งใชใ้นการจ่ายช าระหน้ี 

3. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น คือ สิทธิเรียกร้องหรือส่วน 
ท่ีไดเ้สีย ท่ีเจา้ของมีอยูเ่หนือทรัพยสิ์น หลงัจากหกัสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นของเจา้หน้ีออกไปแลว้อาจ
กล่าวได้คือสินทรัพยสุ์ทธิหรือส่วนท่ีสินทรัพยม์ากกว่าหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของน้ีถ้าธุรกิจเป็น
บริษทั มกัจ ากดัเรียกวา่ส่วนของ “ผูถื้อหุน้” นัน่เอง 

 

งบแสดงฐานะการเงิน สามารถจดัท าได ้2 รูปแบบ คือ 
1. แบบบัญชี (Account form) เป็นการจัดท าในรูปของบัญชีโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายแสดงรายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์ๆ  ด้านขวาจะแสดงรายการเก่ียวกับ
หน้ีสิน และส่วนทุนเหมือนกบัสมการบญัชีมีขั้นตอนการท าดงัน้ี 

1. เขียนช่ือกิจการ (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี1 
2. เขียนค าวา่งบดุล (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี2 
3. เขียนวนัเดือนปี ณ วนัท่ีไดท้  าการบนัทึก (กลางหนา้ระดาษ) บรรทดัท่ี3 
4. ตีตารางแลว้ขีดเส้นแบ่งกั้นตรงกลางใหมี้2 ฝ่ัง 
5. ฝ่ังซา้ยจะเขียนรายละเอียดของของกิจการท่ีมีอยู ่
6. ฝ่ังขวาจะเขียนรายละเอียดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีมีอยู ่
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ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 
บริษทั……. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี ……เดือน…….พ.ศ…….. 

สินทรัพย์  หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
สินคา้คงเหลือ 
วสัดุส านกังาน 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
รายไดค้า้งรับ 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ท่ีดิน 
อาคาร xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม xx 
อุปกรณ์ xx 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม xx 
ค่าความนิยม 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
       รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน 

 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เจา้หน้ี 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 
หนีไ้ม่หมุนเวยีน 
เงินกูธ้นาคาร 
เงินกูร้ะยะยาว 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนหุน้สามญั 
ก าไรสะสม 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 

xx xx 

 
 
xx 
 
xx 
 
xx 
xx 
xx 
xx 

 
xx 
xx 
xx 
xx 
 

xx 
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2. แบบรายงาน (Report form) เป็นการจดัท าในรูปของรายงานโดยแสดง
รายการเร่ิมตั้งแต่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนทุนการจดัท างบดุลแบบรายงานมีขั้นตอนการท าดงัน้ี 

1. ส่วนหวังบ3บรรทดั 
บรรทดัแรก     เขียน  “ ช่ือกิจการ ”    
บรรทดัท่ีสอง  เขียนก าไรขาดทุนในและบรรทดัท่ีสามเขียนระยะเวลาบญัชี 
2. เขียนค าว่า “สินทรัพย์” ไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษแล้วน าบัญชีหมวด

ทรัพยสิ์นมาลงรายการทางดา้นซา้ยมือและ เขียนจ านวนเงินทางขวามือ 
3. เขียนค าว่า “ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ” กลางหน้ากระดาษแล้วน า

บญัชีหมวดหน้ีสินมาลงรายการทางซ้ายมือ  และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอดหน้ีสิน  
สุดทา้ยรวมยอดหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงตอ้งเท่ากบัยอดรวมของสินทรัพยท์ั้งหมด 

 

ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
 

บริษทั…………… 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี ……เดือน…….พ.ศ…….. 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xx 
ลูกหน้ีการคา้ –สุทธิ xx 
สินคา้คงเหลือ –สุทธิ xx 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม xx 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ xx 
ค่าความนิยม xx 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน xx 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

รวมสินทรัพย์ xx 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


10 
 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน xx 
เจา้หน้ีการคา้ xx 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี xx 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั xx 
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิ xx 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ xx 
รวมหนีสิ้น  xx 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น xx 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ xx 
ก าไรสะสม xx 
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย xx 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   xx 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   xx 

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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2.1.2.2  งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการใน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีก าหนดอาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่จะตอ้งไม่เกิน 1 ปี เพื่อวดัผล 
การด าเนินงานของธุรกิจว่ามีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลานั้นเท่าใด และเม่ือน ารายได ้
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายแลว้ จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุนไดแ้ก่ 

1. รายได ้หมายถึง สินทรัพยท่ี์กิจการไดรั้บมาจากการประกอบกิจกรรม 
2. ค่าใชจ่้าย หมายถึง มูลค่าตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา้ 
3. ก าไรสุทธิ หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้เกินกวา่ตน้ทุนขาย 
4. ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้ต ่ากวา่ตน้ทุนขาย 

 
เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี รายได-้ค่าใชจ่้าย = ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 
รูปแบบของงบก าไรขาดทุน 
 รูปแบบของงบก าไรขาดทุน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ 
                         1. แบบรายงาน  (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ีหน่ึงเป็น
ส่วนของรายได ้ตอนท่ีสองเป็นส่วนของค่าใชจ่้าย และตอนท่ีสามคือก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

ข้ันตอนการท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน   
1.1. ส่วนหวังบ มี 3บรรทดั คือ 

บรรทดัท่ี1 เขียน “ช่ือกิจการ” 
บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ “งบก าไรขาดทุน” 
บรรทดัท่ี 3 เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 

1.2.  เขียนค าว่า “รายได”้ ทางด้านซ้ายมือแล้วน าบญัชีรายได้หลกัและรายได้อ่ืนๆ 
ของกิจการมาลงรายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเล็กนอ้ย และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้
รวมยอดรายไดท้ั้งหมด 

1.3.  เขียนค าว่า “ค่าใช้จ่าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกับรายได้ และน าบญัชีค่าใช้จ่าย 
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเขียนเยื้องไปทาง ขวามือเล็กนอ้ย พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้รวมยอด
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด    

1.4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย ถ้ายอดรวมรายได้
มากกวา่ยอดรวมค่าใชจ่้าย ผลต่างคือก าไรสุทธิ ถา้ยอดรวมค่าใชจ่้ายมากกวา่ยอดรวมรายไดผ้ลต่าง
คือขาดทุนสุทธิ 
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งบก าไรขาดทุนแบบช้ันเดียว 

งบก าไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้นจึง
ค่อยน ารายไดท้ั้งหมดหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทดั
สุดทา้ย ขอ้ดีของวิธีน้ีคือง่าย แต่บางทีเราอาจตอ้งการดูความสามารถในการท าก าไรอย่างอ่ืนของ
กิจการนอกเหนือจากก าไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว 

ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบรายงาน (ช้ันเดียว) 

 

บริษทั กขค จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 

รายได้ 

 รายไดจ้ากการขาย  xx 
 รายไดอ่ื้น  xx 
 รวมรายไดท้ั้งส้ิน  xx 

ค่าใช้จ่าย 

 ตน้ทุนขาย xx 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร xx 
 รวมค่าใชจ่้าย  xx 
ก าไรก่อนหกัตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได ้  xx 
 หกัดอกเบ้ียจ่าย  xx 
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  xx 
 หกั ภาษีเงินได ้  xx 
ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ  xx 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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งบก าไรขาดทุนแบบหลายช้ัน 
งบก าไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายไดจ้ากการขายหักด้วยค่าใช้จ่าย

เป็นชั้น ๆ ซ่ึงจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากแยกผลจากการด าเนินงานปรกติ และ 
ไม่ปรกติของกิจการ ท าใหป้ระเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการไดดี้กวา่ 

 

ตัวอย่างงบก าไรขาดทุนแบบรายงาน (หลายช้ัน) 

บริษทั กขค จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 

รายได ้: 

รายไดจ้ากการขาย xx 
รายไดอ่ื้น xx 

รวมรายได ้ xx 

ค่าใชจ่้าย : 

 หกั ตน้ทุนขาย xx 

ก าไรขั้นตน้ xx  

 บวก รายไดอ่ื้น xx 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย xx 

 หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร xx 

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได ้ xx 

 หกั ดอกเบ้ียจ่าย xx 

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ xx 

 หกั ภาษีเงินได ้ xx 

ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ xx 
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            2. แบบบัญชี (Account Form ) เป็นแบบท่ีแสดงรายการแบบตวั T ในภาษาองักฤษ 
โดยแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ดา้นซ้ายมือ (เดบิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย ด้าน
ขวามือ (เครดิต) บนัทึกรายการเก่ียวกบัรายได ้

ข้ันตอนการท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 
1.  เขียนส่วนหวังบ 3 บรรทดั 
2.  ลงรายการเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายทางดา้นซ้ายมือเรียงลงมาตามล าดบัและลงรายการ

เก่ียวกบัรายไดท้างดา้นขวามือเรียงลงมาตามล าดบั 
3.  รวมยอดรายไดเ้ขียนก าไรสุทธิทางดา้นเดบิตขาดทุนสุทธิเขียนทางดา้นเครดิต 

 
ตัวอย่าง งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี 

ช่ือกิจการ………….. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 25XX 
 

ค่าเช่าส านกังาน 
ค่าพาหนะ 
ค่ารับรอง 
ค่าสาธารณูปโภค 
เงินเดือน 
ก าไรสุทธิ 
 
 
 
 
 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

รายไดค้่าบริการ 
รายไดเ้บด็เตล็ด 

 

 

 

 

 

xx 

xx 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 xxx xxx 
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2.1.2.3 งบแสดงฐานะของผู้ถือ หุ้น  หรือ งบแสดงการเปล่ียนแปลง         
ของเจา้ของ คือ งบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงกระทบต่อรายการในส่วนของเจา้ของระหวา่ง     
ตน้งวดบญัชีและส้ินงวดบญัชี เช่น ก าไร(ขาดทุน)สะสม  ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีต่างๆ หุ้นท่ีออกจ าหน่าย  
ก าไรสุทธิประจ างวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือในส่วนของเจา้ของ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ของเจา้ของจึงมีหน้าท่ีแจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเจา้ของนั่นเอง ซ่ึงจะ
แสดงถึงความมัง่คัง่หรือความร ่ ารวยของผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการ 

2.1.2.4 งบกระแสเงินสด คือ เป็นงบการเงินท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงเงินสด
ของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงการไดม้าและใช้ไปของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
 และกิจกรรมจัดหาเงิน ช่วยให้ผู ้ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

 
โครงสร้างของงบกระแสเงินสด  

ในงบกระแสเงินสดมีการจดัโครงสร้างจ าแนกประเภทของเงินสดรับและ
เงินสดจ่ายออกเป็น 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลักท่ี
ก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการและกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจดัหาเงิน  

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดเข้า 
• เงินสดรับจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
• เงินสดรับจากรายได ้ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ และรายไดอ่ื้น 
• เงินสดรับจากลูกคา้ หรือไดรั้บช าระหน้ีจากลูกคา้ 
กระแสเงินสดออก 
• เงินสดจ่ายใหผู้ข้ายสินคา้และบริการ 
• เงินสดจ่ายเงินเดือนแก่พนกังาน 
• เงินสดจ่ายใหเ้จา้หน้ีการคา้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.happymass.com/cash
http://www.happymass.com/cash
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
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 กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากการไดม้าและการจ าหน่าย
สินทรัพยร์ะยะยาวและเงินลงทุนอ่ืนซ่ึงไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดเข้า 
• เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
• เงินสดรับจากการขายเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี 
• เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 
กระแสเงินสดออก 
• เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
• เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี 
• เงินสดจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมีผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในขนาดและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มืของกิจการ 

ตัวอย่างรายการในงบกระแสเงินสดจากกจิกรรมการจัดหา 

กระแสเงินสดเข้า 
• เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือออกจ าน่ายหุน้ทุน 
• เงินสดรับจากออกหุน้กู ้
• เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะยาว 
กระแสเงินสดออก 
• เงินสดจ่ายปันผล 
• เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้
• เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มื 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ตัวอย่างงบกระแสเงินสดโดยทัว่ไป 
 

บริษัท กขค จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25XX 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน xx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน xx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน xx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ xx 
บวกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี xx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี xx 
 

การจัดท างบกระแสเงินสด 

สามารถท า ได ้ 2 วิธีตามลกัษณะการวิเคราะห์และการแสดงกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงานดงัน้ี 

1. การจัดท างบกระแสเงินสดวิธีทางตรง (Direct Method)  

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีจดัแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ทั้งเงิน
สดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด า เนินงานต่างๆ โดยมีหลักว่า ให้วิเคราะห์รายการต่างๆ  
ท่ีปรากฏในงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรับกระทบด้วยรายการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการ 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดรับจากการขายสินคา้ รายการท่ีก่อให้เกิดเงินสดจ่ายจากค่าซ้ือสินคา้ เงินสดจ่าย
จากการเกิดค่าใชจ่้ายในการด า เนินงานการจ่ายดอกเบ้ียจ่าย และภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 

2. การจัดท างบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม (Indirect Method) 

วิธี น้ี เป็นวิธี ท่ีจัดแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ทั้งเงินสดรับและเงินสดจ่าย โดยใชก้ า ไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้
ท่ีปรากฏในงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีนั้น แล้วปรับกระทบดว้ยรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด 
หรือไม่กระทบต่อเงินสด เช่น หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคา ก า ไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์อกจากน้ี ยงัตอ้งปรับกระทบดว้ยผลจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวียนและ
หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมด า เนินงานของกิจการ รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายและ 
การจ่ายภาษีเงินไดข้องกิจการ 
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ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 
ช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการได้ แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการจ่ายเงิน เช่น จ่ายค่าสินคา้และบริการ จ่ายเงินเดือนพนกังาน เป็นตน้ 
1. ใชต้รวจสอบความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดสุทธิ 
2. ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต ท าให้

สามารถบริหารเงินสดในงวดถดัไปไดอ้ยา่งระมดัระวงัป้องกนัปัญหาเงินสดขาดมือ 
3. ช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการช าระหน้ี การจ่ายปันผล ความจ าเป็น 

ในการกูย้มืเงิน 
4. ข้อมูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ท าให้ทราบว่า กิจการน าเ งินไปใช ้

ส าหรับลงทุนเท่าไหร่ และอยา่งไรบา้ง 
5. ข้อมูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา ท าให้ทราบว่ากิจการมีการกู้ยืมเงิน  

ช าระหน้ี ออกหุน้เพิ่มทุน จ่ายปันผล เท่าไหร่บา้ง 
6. เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ว่าเป็นส่วนของหน้ีสิน

หรือส่วนของเจา้ของ สามารถน าไปประเมินความเส่ียงของกิจการในอนาคตได ้
 

2.1.2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการท่ีแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการท าบญัชีและเกณฑ์การจดัท างบการเงิน ขอ้มูลเพิ่มเติม 
ท่ีไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน นโยบายการท าบญัชี เป็นส่ิงท่ีท าให้งบการเงินของแต่ล่ะกิจการ 
มีความแตกต่างกันดังนั้นผูใ้ช้งานงบการเงินจะตอ้งอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจดัท า 
งบการเงิน แบบใดก่อนท่ีจะอ่านงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  มี  2  ส่วน  ได้แก่ 
1. หลกัเกณฑแ์ละสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
2. ขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

ให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตาม
ข้อก าหนดเพิ่มเติมท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด 
โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปน้ีและหากบริษัทไม่มีรายการดังกล่าวอาจไม่แสดง 
รายการนั้นได้ในกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีขอ้ก าหนดให้เปิดเผยรายการเหล่าน้ี 
ในรูปแบบอ่ืน ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 



19 
 

 

หลกัเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
ใหเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 
(1) การน าเสนอ  เช่น  มาตรฐานการบญัชีท่ีใช ้ การใชห้น่วยเงินตรา  เป็นตน้ 
(2) การวดัค่าในการจดัท างบการเงิน 
(3) การจดัท างบการเงินรวม 
(4) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
(1) การรับรู้รายได ้

ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้รายได้ประเภทท่ีส าคญั  เช่น  รายได้จากการรับ
ประกนัภยั  ซ่ึงรวมถึงรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ  เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า รายได้จากการลงทุน  และก าไรขาดทุนจากการ 
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 

 
(2) การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 ให้เปิดเผยเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายประเภทท่ีส าคญั  เช่น ค่าสินไหมทดแทน  

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเป็นตน้ 

 
(3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้ เ ปิด เผยนโยบาย ท่ี ใช้พิจารณาส่วนประกอบของรายการ เ งินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
(4) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าสินทรัพย์จากการประกันภยัต่อ 
ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และส ารองค่าสนไหมทดแทนและ
ส ารองเบ้ียประกันภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภยัต่อ เช่น วนัท่ีใช้ในการบนัทึกรายการ  
เกณฑ์ในการแยกอายุลูกหน้ี และเกณฑ์ท่ีใช้ในการช าระหน้ีสิน และเกณฑ์ในการพิจารณา 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากการประกนัภยั 
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(5) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ให้เปิดเผยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการจดัประเภทหรือในการโอนเปล่ียน

ประเภทเงินลงทุน และเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าของ ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนเพื่อค้า  
เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไป 

 
(6) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเช่นโดยการประเมินฐานะลูกหน้ี
แต่ละรายหรือใช้ประสบการณ์ในการเก็บหน้ี  เป็นตน้  ตลอดจนเปิดเผยเกณฑ์การตดัหน้ีสูญ 
และหน้ีสูญไดรั้บคืน 

 
(7) การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ให้เปิดเผยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีใช้ในการปรับโครงสร้างหน้ี รวมทั้ งอัตราคิดลดท่ีเป็นเง่ือนไขในการปรับ
โครงสร้างหน้ี เป็นตน้ 

 
(8) ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ให้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใชก้  าหนดราคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์
หรือสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรับช าระหน้ีหรือจากการบงัคบัจ านอง และอสังหาริมทรัพยห์รือ
สังหาริมทรัพยท่ี์เลิกใชง้าน 

 
(9) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่า เกณฑ์ท่ีใช้ในการตีราคาทรัพยสิ์น 
และวิธีการในการแยกส่วนประกอบทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเส่ือมราคา รวมถึงให้เปิดเผยถึงวิธี 
การบญัชีอตัราร้อยละ  หรือจ านวนปีอายกุารใชง้านท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเส่ือมราคาตาม
ประเภทของทรัพยสิ์น  และวธีิการบญัชีท่ีใชใ้นการค านวณค่าเส่ือมราคาจากท่ีตีราคาเพิ่มน้ีไวด้ว้ย 
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(10) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ให้ เ ปิด เผยอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนหรืออัตรา 

การตดัจ าหน่ายรวมทั้งการวดัมูลค่าเม่ือแรกเร่ิมและในภายหลงัวิธีการตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
ทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ทราบแน่นอน หากเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบ
ไดแ้น่นอน ใหเ้ปิดเผยอายุการให้ประโยชน์หรืออตัราการจ าหน่ายเกณฑ์การรับรู้ก าไรและขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
(11) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ใหเ้ปิดเผยเกณฑก์ารรับรู้และการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
(12) หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 

ให้เปิดเผยนโยบายการบญัชีส าหรับสัญญาประกันภยั เช่น หลักเกณฑ์ใน 
การรับรู้หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการตั้งส ารองเบ้ีย
ประกนัภยั เกณฑ์การค านวณเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และเงินส ารองความ
เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด การประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน และการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้แต่ยงัไม่ไดต้กลงจ านวนเงิน เป็นตน้ 

 
(13) การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ให้เปิดเผยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ณ วนัท่ีเกิดรายการ  และ ณ วนัท่ีในงบดุล  การรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจาก 
การแปลงค่าดังกล่าว  รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการบันทึกบญัชีในกรณีท่ีมีการท าสัญญาประกัน 
ความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน 

 
(14) ผลประโยชน์พนกังาน 

ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการผลประโยชน์พนกังานของบริษทัประกนั
วนิาศภยั วิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพและเกษียณอายุ เกณฑ์การจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน 
และเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าหน้ีสินจากโครงการผลประโยชน์พนกังานดงักล่าว 
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2.1.3 ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน 
 2.1.3.1 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริง

เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหน่ึงจากงบการเงิน 
ของกิจการนั้น พร้อมทั้งน าขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการตดัสินใจ 

การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค ์2 ประการดงัน้ี 
1.  การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
2. การน าขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าใช้ประกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนว

ทางการตดัสินใจ 
 

2.1.3.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง (Vertical analysis) 
 มีอีกช่ือว่า Common-size Analysis จะวิเคราะห์แบบแนวนอน โดยใช้งบปีใครก็ปีมนัแลว้ค่อย
น ามาเปรียบเทียบปีต่อปี เช่น ตน้ทุนการผลิตของปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 45 ของยอดขายปี 2557 
และตน้ทุนการผลิตปี 58 เท่ากบัร้อยละ 43 ของยอดขายปี 58 เราก็พอสรุปไดว้่าตน้ทุนผลิตปี 58 
ต  ่าลงกวา่ปี 57 เป็นร้อยละ 2 ต่อยอดขาย แลว้เราค่อยมาหาสาเหตุเพื่อน ามาต่อยอดในการลดตน้ทุน
ต่อไปได้ ในงบก าไรขาดทุน เราจะใช้ยอดขายเป็นตวัหารโดยให้รายการอ่ืนๆ เป็นสัดส่วนต่อ
ยอดขาย ส าหรับงบดุลเราจะสินทรัพยเ์ป็นตวัหาร  

 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์แนวตั้งคือ 

1. ใชใ้นการเปรียบเทียบสัดส่วนต่อยอดขายหรือสัดส่วนต่อสินทรัพยข์อง
แต่ละรายการในงบก าไรขาดทุนหรืองบดุล การวิเคราะห์น้ีท าให้เราทราบว่ารายการใดมีสัดส่วน
มากหรือนอ้ยแค่ไหน เช่นค่าใชจ่้ายเงินเดือนเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของยอดขายเม่ือเราน าไปเทียบ
กบัคู่แข่งขนัท่ีจ่ายเงินเดือนเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายท าใหเ้ราทราบวา่เรามีค่าใชจ่้ายรายการน้ี 
สูงกวา่คู่แข่งขนัมาก 

2. เพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดท้นัท่วงที 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละปีและแต่ละรายการใน 

งบไดต้วัอยา่งการวเิคราะห์ในแนวตั้ง 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวตั้ง 
บริษทั……. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2540 และ 31 ธนัวาคม 2541 

( หน่วย: บาท ) 
 2540 2541 

 สินทรัพย์ 
เงินสดและหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

เ 
4,600,000 

6 
4,450,000 

ลูกหน้ีการคา้ 6,500,000 12,000,000 
สินคา้คงเหลือ 9,400,000 11,500,000 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,500,000 27,950,000 
ท่ีดิน 2,000,000 1,900,000 
โรงงานและอุปกรณ์ 13,000,000 15,600,000 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,000,000) (4,500,000) 
โรงงานและอุปกรณ์สุทธิ 8,000,000 9,100,000 
สินทรัพยอ่ื์น ๆ 4,600,000 6,500,000 
 รวม 35,100,000 45,450,000 
  
 หนีสิ้นและส่วนขอองผู้ถือหุ้น 
 หนีสิ้น 
หน้ีสินระยะสั้น 

 
 
 

10,000,000 

 
 
 

14,000,000 

หน้ีสินระยะยาว 8,000,000 10,600,000 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น   
หุน้สามญั 4,500,000 5,500,000 
ก าไรสะสม 12,600,000 15,350,000 
 รวม 35,100,000 45,450,000 
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ข้อจ ากดัของการวเิคราะห์แนวตั้ง 
 ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเพิ่มข้ึน ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี 

แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของยอดรวมของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนักลบัมีอตัราท่ีลดลงทั้งน้ีเพราะ
สินทรัพยร์วมมีจ านวนมากข้ึน หรือทางตรงขา้ม ตวัเลขบางรายการอาจมีจ านวนเท่าเดิม แต่เม่ือคิด
เป็นร้อยละของยอดรวมกลบัมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะสินทรัพยร์วมมีจ านวนลดลง 

 
  2 . 1 . 3 . 3   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ยบ เ ที ย บ ต า ม แน วนอนห รื อ แน ว โ น้ ม  
(Horizontal Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยดูแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายการต่างๆ ใน    
งบการเงิน เม่ือเวลาผา่นไป โดยใชว้ิธีอตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (Moving – based analysis) 
เพื่อวเิคราะห์หาอตัราการเปล่ียนแปลง / ขยายตวัเพิ่มข้ึน / (ลดลง) 
 

โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

อตัราการเพิ่ม(ลด) =  ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ – ขอ้มูลปีฐาน  x 100 
           ขอ้มูลปีฐาน 
 
อตัราร้อยละของปีฐาน = ขอ้มูลปีท่ีวเิคราะห์ x 100 
                     ขอ้มูลปีฐาน 
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์แบบแนวนอนคือ 
1. เพื่อวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของรายการต่างๆ ในงบโดย

เปรียบเทียบกบัปีก่อน 
2. เพื่อวเิคราะห์รายการต่าง ๆ ในงบวา่มีรายการใดเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงในจ านวนเงินและเปอร์เซ็นตเ์ท่าใด 
3. เพื่อดูแนวโนม้แต่ละรายการในงบวา่ดีข้ึนหรือแยล่ะ 
4. เพื่อน ามาพยากรณ์ทางธุรกิจ 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ในแนวนอน 
 

บริษทั……. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
(หน่วย:พนับาท) 

 
 25x1 25x0 25x1 25x0 
ขาย 
หกั ตน้ทุนขาย 
ก าไรขั้นตน้ 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บวก รายไดอ่ื้น 
ก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้
หกั ดอกเบ้ียจ่าย 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้
หกั ภาษีเงินได ้
ก าไรสุทธิ 

107,800 
64,682 
43,118 
33,497 

9,621 
211 

9,832 
1,292 
8,540 
2,562 
5,978 

76,500 
45,940 
30,560 
24,658 

5,902 
419 

6,321 
1,139 
5,182 
1,555 
3,627 

100.00% 
60.00% 
40.00% 
31.07% 

8.92% 
0.20% 
9.12% 
1.20% 
7.92% 
2.38% 
5.55% 

100.00% 
60.05% 
39.95% 
32.23% 

7.72% 
0.55% 
8.26% 
1.49% 
6.77% 
2.03% 
4.74% 

 
 
ข้อจ ากดัของการวเิคราะห์แนวนอน 

- อตัราร้อยละสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัตวัเลขท่ีใชเ้ป็นปีฐานในการค านวณ 
- การวิเคราะห์โดยเปล่ียนตวัเลขท่ีใช้เป็นฐานไปเร่ือย อตัราร้อยละของ

การเปล่ียนแปลงจะสูงต ่าเพียงใดข้ึนอยูก่บัฐานในการค านวณท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ 
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2.1.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis )
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการในงบการเงินเดียวกนัและน าผลไปเปรียบเทียบ 
กบัปีอ่ืน ๆ ดว้ย รวมทั้งยงัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของคู่แข่งขนัหรือ
บริษทัใหญ่ ๆ ท่ีเราตอ้งการจะเปรียบเทียบก็ได้ การวิเคราะห์ในแบบอตัราส่วนน้ีนักวิเคราะห์
การเงิน เจา้หน้าท่ีสินเช่ือและนักลงทุนนิยมจดัท าเพื่อใช้ดูสถานะความแข็งแรงของกิจการนั้น 
ดูความสามารถของผูบ้ริหารวา่ด าเนินธุรกิจดีหรือไม่และดูฐานะของกิจการวา่มัน่คงไหม บางคน
เรียกการวิ เคราะห์แบบน้ีว่า เป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการ การวิ เคราะห์ 
แบบอัตราส่วนน้ีจะท าให้ผู ้บริหารและนักวิ เคราะห์ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงของกิจการ 
ไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน โดยมีการวดัอตัราส่วนทางการเงินเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

 
- วดัสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio) 
- วดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio) 
- วดัประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์(Asset management ratio) 
- วดัความสามารถในการช าระหน้ี (Debt management ratio) 

  
การวเิคราะห์อตัราส่วนประกอบดว้ย 
 
มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน(เท่า) หน้ีสินทั้งส้ิน 
ทุนของสหกรณ์ 

อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย(์เท่า) ทุนส ารอง 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน 

อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั-ทุนของสหกรณ์ปีก่อนx100 
ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

อตัราการเติบโตของหน้ี (%) หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบนั-หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อนx100 
หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) ก าไรสุทธิ x 100 
ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 
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มิติท่ี 2 คุณภาพสินทรัพย ์
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราหมุนของสินทรัพย(์รอบ) ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั) 
สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) ก าไรจากการด าเนินงาน x100 
สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย 

อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%) สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั-สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อนx100 
สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย 

 
 
มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อนx100 
มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน 

ก าไรต่อสมาชิก (บาท) ก าไรสุทธิ 
จ านวนสมาชิก 

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุ้น 
จ านวนสมาชิก 

หน้ีสินต่อสมาชิก (บาท) ลูกหน้ีเงินกู ้+ ลูกหน้ีการคา้ + ลูกหน้ีค่าบริการอ่ืน 
จ านวนสมาชิก 
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มิติท่ี 4 การท าก าไร 
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกั
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน x 100 
ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 

อตัราการเติบโตของทุนส ารอง (%) ทุนส ารองปีปัจจุบนั-ทุนส ารองปีก่อน x 100 
ทุนส ารองปีก่อน 

อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  (%) ทุนสะสมปีปัจจุบนั-ทุนสะสมปีก่อนx100 
ทุนสะสมปีก่อน 

อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ (%) ก าไรสุทธิปีปัจจุบนั-ก าไรสุทธิปีก่อนx100 
ก าไรสุทธิปีก่อน 

อตัราก าไรสุทธิ (%) ก าไรสุทธิ x 100 
ขาย/บริการ (รายไดธุ้รกิจหลกั) 

 
 
มิติท่ี 5 สภาพคล่อง 
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน(เท่า) สิทนทรัพยห์มุนเวยีน 
หน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราหมุนของสินคา้(คร้ัง) ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 

อายเุฉล่ียสินคา้ (วนั) 365 วนั 
อตัราหมุนของสินคา้ 

อตัราลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีช าระหน้ีได้
ตามก าหนด (%) 

ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนด x100 
ลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นท่ีถึงก าหนดช าระ 
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2.1.4  ความหมายเกีย่วกบัธุรกจิ   
                        การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง เหตุผลจากการเกิดข้ึนของการคา้ระหวา่งประเทศ 
ไม่ไดแ้ตกต่างจากเหตุผลของการคา้ระหวา่งบุคคล กล่าวคือ การคา้ระหวา่งบุคคลเกิดข้ึนจากการ         
แบ่งงานกนัท าโดยยดึความช านาญท่ีแตกต่างกนั จะน าไปสู่มาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึนในท านอง
เดียวกนัการคา้ระหว่างประเทศก็เกิดข้ึนจากเหตุผลอยา่งเดียวกนั กล่าวคือการคา้ระหว่างประเทศ
เกิดข้ึนเน่ืองจากประเทศต่างๆ ผลิตสินคา้ได้ด้วยตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั เพราะแต่ละประเทศต่าง       
ก็มีทรัพยากร และความช านาญในการผลิตไม่เหมือนกัน ประเทศท่ีมีทรัพยากรมากก็มักจะ
ไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ ซ่ึงตอ้งใชท้รัพยากรนั้นๆ อย่างไรก็ตามความมากนอ้ยของทรัพยากร
การผลิตท่ีอยู่ก็มิใช่ส่ิงท่ีก าหนดตน้ทุน และความได้เปรียบในการผลิตเสมอไป ประสิทธิภาพ   
ของปัจจยัการผลิตก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัดว้ยเช่นกนั โดยทัว่ไปการคา้ระหวา่งประเทศจะอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีวา่แต่ละประเทศจะผลิตสินคา้ท่ีตนเองมีความถนดัซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออก ขณะเดียวกนัก็จะสั่งเขา้
ของสินคา้ท่ีตนเองผลิตไม่ได ้หรือผลิตได้แต่ตน้ทุนสูงกว่าการคา้ระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจยั              
ท่ีส าคญัท าให้ประเทศต่างๆ ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ท าให้ประชาชนต่างๆ ทัว่โลกมีมาตรฐาน                  
การครองชีพโดยเฉล่ียสูงข้ึน 
             การค้าปลีก หมายถึง การคา้ขายสินคา้หรือการบริการแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดย
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหาก าไร ความตอ้งการของสินคา้นั้นสร้างผ่านพฒันาการตลาด 
และการส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
             การปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอนัสลบัซับซ้อน ท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก มีธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบหลักคือ ไฮโดรเจน และ
คาร์บอนไดจ้ากการสลายตวัของอินทรียส์ารจ านวนมากทบัถมกนัในหินตะกอนภายใตค้วามร้อน
และความดนัมหาศาล เม่ือน ามากลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑต่์างๆ เช่น ก๊าซหุงตม้ น ้ามนัเบนซินเป็นตน้ 
             การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีเป็นการเคล่ือนยา้ย          
ทางกายภาพและการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในสินค้าจากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยงัตลาดเป้าหมาย     
ดว้ยช่องทางและสถาบนัการตลาดท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
             การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง       
ของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขและ           
ความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้ นโดยมีลักษณะเฉพาะ             
ของตวัเองไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 
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2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์กร 
 2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อคน้หา   
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการ             
ในอนาคต SWOT เป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี 
 
 Strengths -    จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ  
 Weaknesses -    จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 

Opportunities -    โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้ 
 Threats  -    อุปสรรค  
 
ขอ้จ ากดั หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององคก์าร 

หลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 
สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น         
การวเิคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง  
รู้จกั สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและ ภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ        
ท่ีเกิดข้ึนภายนอก องค์กร ทั้ งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต      
รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลง เหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ 

 
 2.2.2  แนวคิดของหลกั  PDCA 
 PDCA คือ วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอลท์เตอร์  ซิวฮาร์ท  (Walter Shewhart) 
ผูบุ้กเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันมากข้ึน          
เม่ือเอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนกังานภายในโรงงานให้ดียิ่งข้ึน และช่วย
คน้หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีก   
ช่ือว่า “วงจรเดมม่ิง” ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กบัทุก
กิจกรรมจึงท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก PDCA เป็นอกัษรน าของศพัท์
ภาษาองักฤษ    4  ค  า คือ 
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P  :  Plan = วางแผน 
D  :  DO = ปฏิบติัตามแผน 
C  :  Check =  ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวเิคราะห์ 
A  :  Action = ปรับปรุงด าเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน 
 
             1. การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากการ
วางแผนเป็นจุดเร่ิมตน้ของงานและเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การท างานในส่วนอ่ืน เป็นไปอย่าง   
มีประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมม่ิง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดม
ความคิดการหาสาเหตุของปัญหา 
                 2. การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นตาราง      
การปฏิบติังาน ทั้งน้ีสมาชิกกลุ่มตอ้งมีความเขา้ใจถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผนนั้นๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบติัตอ้งอาศยัการท างานดว้ยความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากสมาชิก 
ตลอดจนการจดัการทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามแผนนั้นๆ 
                3. การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูวา่เม่ือปฏิบติังานตามแผน หรือ
การแกปั้ญหางานตามแผนแลว้ ผลลพัธ์เป็นอยา่งไรสภาพปัญหาไดรั้บการแกไ้ขตรงตามเป้าหมาย
ท่ีกลุ่มตั้งใจหรือไม่การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบติัตาม
แผนความไม่เหมาะสมของแผนการเลือกใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
                4. การด าเนินการให้เหมาะสม (Action : A) เป็นการกระท าภายหลงัท่ีกระบวนการ           
3 ขั้นตอนตามวงจรไดด้ าเนินการเสร็จแลว้ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C)   
มาด าเนินการใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 
 2.3.1  หลกัการจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป 
 หลกัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  หมายถึง แนวทางท่ีไดรั้บการ
รับรองและยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในวิชาการบญัชี  เพื่อให้นกับญัชียึดถือเป็น
หลกัปฏิบติัในการรวบรวมจดบนัทึก จ าแนก สรุปผล  และจดัท างบการเงินอย่างมีหลักเกณฑ ์        
มีมาตรฐานโดยกระท าข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และสามารถเขา้ไดง่้าย 
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สาระส าคัญๆ ของหลกัการบัญชีทีรั่บรองกนัทัว่ไปหลกัการบัญชี   
             หลกัการบญัชีท่ีท่ีรับรองกนัทัว่ไป ครอบคลุมถึงประเพณีท่ีนิยมกฎเกณฑ ์และวธีิการต่างๆ  
ซ่ึงอธิบายให้ทราบถึงหลักในการปฏิบติัทางการบัญชีท่ีรับรองกัน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ
หมายถึงการเห็นพอ้งตอ้งกนั ณ เวลาหน่ึงเวลาใดเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ีคือ 
             1)  ทรัพยากร และ ภาระหน้ีสินทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีควรบนัทึกจะไดเ้ป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินการเปล่ียนแปลงในทรัพยากร และภาระหน้ีสินทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีควรบนัทึกไวใ้นบญัชี
ในตอนไหนสมควรท่ีจะบนัทึกลงเม่ือใด (การเลือกรายการเพื่อบนัทึกบญัชี) 
             2)  ควรจะวดัค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินได ้
             3)  ขอ้มูลใดบา้งท่ีควรจะไดรั้บการเปิดเผยได ้ดงันั้นหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไป จึงเป็น
แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดบนัทึก ในวธีิการต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน เพื่อเสนอ
ใหแ้ก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกกิจการ 
 
ข้อสมมติข้ันมูลฐานของการบัญชีน้ันจะสามารถมิได้ หรือ ไม่สามารถมิได้อย่างไร 
 ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ท่ีจัดได้ว่ามีความส าคัญในการจัด        
ท างบการเงิน  เพราะเหตุน้ีถ้าการจดัท างบการเงินไม่ได้ ก็สามารถใช้ขอ้สมมติดงักล่าวขา้งตน้    
กิจการคา้ตอ้งเปิดเผยใหท้ราบดว้ยเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรท่ีกิจการท างบการเงินแบบน้ี 
 ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีนั้นไดมี้การก าหนดขอ้หลกัเกณฑ์ไวไ้ด้โดยประมวล   
มาจากหลกัและวิธีปฏิบติัท่ีต่างกนั และท าไดซ่ึ้งมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะ 
มีจ  านวนข้อท่ีตั้ งสมมติต่างๆ กันขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีท่ีสมาคมนักการบญัชีและ 
ผูส้อบบญัชีนั้นจะตอ้งไดรั้บอนุญาตแห่งประเทศไทยไดเ้สนอไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีหน่ึง
มีเน้ือหาของหลกัการต่างๆ กนัไปหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 1)  หลกัการใชห้น่วยเงินตราท่ีใชใ้นการบญัชี การบญัชีจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นไป ขอ้มูลทางการบญัชีน้ีอาจเป็นแค่พรรณนาโวหารแต่ขอ้มูลดงักล่าวมาจะให้
ความหมายไม่ชดัเจนเท่ากบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เน่ืองจากหน่วยเงินตราใชเ้ป็นส่ือในการแลกเปล่ียน
และท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยวดัราคา 
 2)  หลกัความเป็นหน่วยงานของกิจการขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน
หน่ึง ๆ ซ่ึงแยกต่างหากจากเจา้ของกิจการ และกิจการอ่ืน หน่วยงานในท่ีน้ีไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจซ่ึง
อาจเป็นในรูปของบริษทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนบุคคล เจา้ของคนเดียว เป็นตน้ 

3)  หลกัความด ารงอยูข่องกิจการกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนมายอ่มมีวตัถุประสงคท่ี์จะด ารงอยูโ่ดย
ไม่มีก าหนด กล่าวคือหากไม่มีเหตุท่ีช้ีเป็นอย่างอ่ืนแล้วนั้นกิจการท่ีตั้งข้ึนมาย่อมจะด าเนินงาน
ต่อเน่ืองกนัไปอย่างน้อยก็นานพอท่ีจะด าเนินงานตามแผนและขอ้ผูกพนัท่ีไดท้  าไวจ้นส าเร็จนัก
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บญัชีจึงมีขอ้สมมติขั้นมูลฐานวา่กิจการไม่ตั้งใจท่ีจะเลิกด าเนินงานหรือไม่จ  าเป็นตอ้งเลิกงานหรือ
ตอ้งลดปริมาณการด าเนินงานลงอยา่งมากหากมีเหตุอ่ืนใดช้ีให้เห็นวา่เหตุการณ์ในภายหนา้จะไม่
เป็นไปตามขอ้สมมติดงักล่าวก็จะตอ้งใชส้มมติฐานการบญัชีไวส้ าหรับเหตุการณ์นั้นๆ 

4)  หลกัราคาทุนหลกัราคาทุนเก่ียวโยงกบัหลกัความด ารงอยูข่องกิจการตามหลกัราคาทุน     
การบันทึกสินทรัพย์ และหน้ีสินถือเกณฑ์ราคาทุนเดิมซ่ึงจะหมายถึงราคาอันเกิดจากการ
แลกเปล่ียนราคาทุนเป็นราคาท่ีเหมาะสมกว่าราคาอ่ืนๆ เพราะราคาทุนเป็นราคาท่ีแน่นอนและ
สามารถค านวณได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ข้ึนอยู่กบัความเห็นของแต่ละคนซ่ึงอาจแตกต่างกัน      
ได้อย่างไรก็ตามการใช้ราคาทุนเป็นเกณฑ์ก็มีข้อเสียหลายปราการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี         
ท่ีระดับราคาสินค้าเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในกรณีท่ีมีการใช้ราคาอ่ืนท่ีมิใช่ราคาทุนควร       
เปิดเผยใหท้ราบดว้ย 
 5) หลกัเงินคา้งในการค านวณก าไรและขาดทุนส าหรับงวดจะตอ้งค านึงถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงวดนั้น และแยกส่วนท่ีไม่เป็นของงวดนั้นออกตามวิธีการบญัชีท่ีถือเกณฑ ์
เงินสดจ านวนเงินท่ีจ่ายไปทั้งหมดส าหรับงวดอาจถือไดว้่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแต่ตามหลกัการ
บญัชีคา้งรายได้ถือว่าเกิดข้ึนเม่ือเขา้เกณฑ์ 2 ประการ และใช้หลกัการจบัคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได ้
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนส าหรับงวด แมจ้ะยงัไม่มีการรับเงินและจ่ายเงินก็ตาม 
 6) หลักโดยประมาณ การค านวณก าไรและขาดทุนต้องอาศยัการปันส่วนรายได้และ
ค่าใชจ่้ายเขา้รอบบญัชีต่างๆ เขา้กิจกรรมต่างๆ ท่ีซบัซ้อน และปันส่วนเขา้กิจกรรมท่ีมีลกัษณะร่วม
กนัโดยวิธีประมาณการ การด าเนินงานของกิจกรรมมีลกัษณะต่อเน่ืองกนัมีความซับซ้อน มีความ
ไม่แน่นอนและมีลกัษณะร่วมสัมพนัธ์กนั ท าใหน้กับญัชีไม่อาจค านวณก าไรและขาดทุนไดถู้กตอ้ง
แน่นอน จึงตอ้งใชว้ธีิประมาณการและใชดุ้ลยพินิจประกอบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 
ชนิดของรายงานทางการบัญชีทีต้่องจัดท าตามหลกับัญชีทีรั่บรองโดยทัว่ไป 
 การบัญชีการเงินน้ีโดยทั่วไปแสดงข้อมูลนั้ นอยู่ในรูปแบบของงบการเงินซ่ึงมีอยู ่               
3 รูปแบบ คือ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล),งบก าไรขาดทุน,งบแสดงการเปล่ียนแปลง            
ฐานะทางการเงิน ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะรวมกนัแล้วเรียกว่ารายงาน ประจ าปี หรือรายงานทางการเงิน    
จะมีส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ดูแลควบคุมการจดบนัทึก 
 2)  เป็นการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบัทางบริหาร 
 3)  เป็นการอธิบายเหตุผลทางการเงิน 
 4)  มีรายละเอียดทางดา้นฝ่ายบริหารเพื่อจดัท างบการเงิน 
 5)  มีการแยกท าบญัชีเป็นรายการเงิน 
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 6)  บอกรายละเอียดขอ้สรุป 
 
 2.3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเ งินท่ีจัดท า ข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวจะสามารถเปรียบเทียบไดก้บังบการเงินใน
งวดก่อน ๆ ของกิจการ และงบการเงินของกิจการอ่ืน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีครอบคลุมถึง
ขอ้ก าหนดโดยรวมของ การน าเสนองบการเงิน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ส าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งแสดงในงบการเงิน   
              จุดมุ่งหมายของงบการเงิน งบการเงินเป็นการน าเสนอฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของกิจการอย่างมี แบบแผน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน     
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ีงบการเงินยงัแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแล ทรัพยากรของกิจการ เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว งบการเงิน
ตอ้งใหข้อ้มูลทุกขอ้ ดงัต่อไปน่ีเก่ียวกบักิจการ  
             1) สินทรัพย ์
             2) หน้ีสิน 
             3) ส่วนของเจา้ของ 
             4) รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
             5) เงินทุนท่ีได้รับจากผูเ้ป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจ้าของในฐานะ                  
ท่ีเป็นเจา้ของ 
             6) กระแสเงินสด ขอ้มูลเหล่าน้ีและขอ้มูลอ่ืนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วย
ผูใ้ช้งบการเงิน ในการคาดการณ์เก่ียวกับจงัหวะเวลาและความแน่นอนท่ีกิจการจะก่อให้เกิด 
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 
 
งบการเงินฉบับสมบูรณ์  งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย   
 1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด   
 2) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด  
 3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด  
 4) งบกระแสเงินสดส าหรับงวด  
 5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ขอ้มูลท่ี 
ใหค้  าอธิบายอ่ืน 
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 6) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด เม่ือกิจการ
ได้น านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงิน ยอ้นหลงั หรือเม่ือ
กิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ กิจการอาจจะใช้ช่ืออ่ืนส าหรับงบการเงิน 
นอกเหนือจากท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 

2.3.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
              ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน          
การประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          
และความตอ้งการใช้ กระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงิน 
จะต้องมีการประเมิน ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่า       
เงินสด จงัหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว วตัถุประสงคข์องมาตรฐาน       
การบัญชีฉบับน้ี คือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในอดีตของเงินสดและ     
รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่าง
รอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด  
 งบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบกบัส่วนท่ีเหลือของงบการเงิน จะให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูใ้ช ้ 
งบการเงินสามารถ ประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน
ของกิจการ (ซ่ึงรวมถึง สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถของ
กิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดใหป้ระโยชน์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผูใ้ช ้      
งบการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อ ประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของ     
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกนัรวมทั้งช่วยเพิ่ม ความสามารถในการเปรียบเทียบกนั
ไดข้องผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอโดยกิจการท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจาก
การใชว้ธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ 
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2.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ      
ภาษีเงินได ้ประเด็นหลกัของการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดอ้ยู่ท่ีการรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งใน
งวดปัจจุบนัและอนาคตจาก  
            ก) การได้รับประโยชน์ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายช าระ         
ในอนาคตซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ  
            ข) รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบนัท่ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการหลักการ
พื้นฐานของการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน คือกิจการท่ีเสนอรายงานคาดวา่ตนจะไดรั้บประโยชน์
จากมูลค่า  ตามบญัชีของสินทรัพยห์รือจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือ การจ่ายช าระมูลค่า     
ตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวจะมีผลท าให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ใน อนาคตเพิ่มข้ึน           
(หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือการช าระหน้ีสินนั้น
ไม่มีผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี (หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ ตดับญัชี) โดยมีขอ้ยกเวน้บางประการ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน           
ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบนัทีกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้น ดงันั้นหากกิจการรับรู้รายการและ
เหตุการณ์อ่ืนในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวข้องในก าไร      
หรือขาดทุนด้วยเช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนท่ีไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน                  
(รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ) กิจการตอ้งบนัทึกรายการ
ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไม่ไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนนั้น (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
หรือรับรู้ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของเช่นกนั) ในท านองเดียวกนั การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ  
การตัดบัญชีและหน้ีสินภาษี เ งินได้รอการตัดบัญชี ท่ี เ กิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อ             
มูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวนผลก าไรท่ีรับรู้จากการต่อรองราคาซ้ือธุรกิจ นอกจากน้ี               
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ียงัก าหนดเก่ียวกบัการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินได้ใน       
งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้
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2.3.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายการบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า เพื่อน าไปปฏิบติักบัสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า 
ด าเนินงาน 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ ยกเวน้
รายการ ต่อไปน้ี  
             1) สัญญาเช่าเพื่อการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากร
อ่ืนท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้
             2) ขอ้ตกลงในการให้ใชสิ้ทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์การบนัทึกวีดีทศัน์ละคร
บทประพนัธ์สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ใชก้บัการวดัมูลค่า
ของรายการต่อไปน้ี  
             (2.1) อสังหาริมทรัพย์ท่ีผูเ้ช่าถือครองอยู่และบนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
(มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน)  
             (2.2) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  (มาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) 
             (2.3) สินทรัพย์ชีวภาพท่ีผูเ้ช่าถือครองภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (มาตรฐานการบัญชี     
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  เม่ือมีการประกาศใช)้  
             (2.4) สินทรัพย์ชีวภาพท่ีผูใ้ห้เช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  เม่ือมีการประกาศใช)้ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักับข้อตกลงท่ีมีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย ์  
แม้ว่าผู ้ให้เช่ายงัคงให้บริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพย์เหล่านั้ น             
ในทางกลับกันมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่ต้องน ามาถือปฏิบติักับข้อตกลงในการให้บริการ        
ท่ีไม่ไดโ้อนสิทธิการใชสิ้นทรัพยจ์าก คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
 
 2.3.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได้ 
 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2555) (เม่ือมีการประกาศใช้)       
ให้ค  านิยามไวว้่ารายได้หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลา        
บัญชีในรูปกระแสรับหรือ การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์หรือการลดลงของหน้ีสินซ่ึงส่งผลให ้               
ส่วนของเจ้าของเพิ่มข้ึนทั้ งน้ี ไม่รวมถึง เงินทุนท่ีได้รับจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ     
รายได้ตามค านิยามรวมถึงรายได้ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการและผลก าไร        
รายได้มีช่ือเรียกต่างๆ เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการ ให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียม              
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รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล รายไดค้่าสิทธิฯลฯ มาตรฐานการบญัชีฉบบั น้ีมีวตัถุประสงค ์  
เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับรายได้ซ่ึงเกิดจากรายการหรือเหตุการณ์บางประเภท 
ประเด็นหลกัทางการบญัชีส าหรับรายได้คือ การก าหนดว่าเม่ือใดกิจการรับรู้รายการเป็นรายได ้
รายได ้ ตอ้งรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการ              
จะเข้าสู่กิจการและกิจการสามารถ วดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดังกล่าว                           
ได้อย่างน่าเช่ือถือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีระบุถึงสถานการณ์ท่ีเขา้เกณฑ์การรับรู้รายได้และ   
ใหแ้นวทางในการปฏิบติัส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
 การวดัมูลค่าของรายได ้ กิจการตอ้งวดัมูลค่าของรายไดโ้ดยใชมู้ลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบ
แทนท่ีได้รับหรือค้างรับ  กิจการก าหนดจ านวนรายได้ตามท่ีกิจการตกลงกับผู ้ซ้ือหรือผู ้ใช้
สินทรัพยซ่ึ์งจ านวนรายไดด้งักล่าวเป็น มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับสุทธิจาก
จ านวนส่วนลดการคา้และส่วนลดตาม ปริมาณซ้ือท่ีกิจการก าหนด โดยส่วนใหญ่ ส่ิงตอบแทนท่ี
กิจการได้รับจะอยู่ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่า เงินสดและจ านวนรายได้ คือ          
จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการได้รับหรือคา้งรับอย่างไรก็ตาม หากกิจการ
ไม่ได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทันที มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนอาจมี      
มูลค่านอ้ยกวา่จ านวนเงินสดรับหรือคา้งรับท่ีระบุไวต้วัอยา่งเช่น กิจการอาจให้สินเช่ือแก่ผูซ้ื้อโดย
ไม่คิดดอกเบ้ีย หรือยอมรับตัว๋เงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาดจากผูซ้ื้อเป็น    
ส่ิงตอบแทน จากการขายสินคา้ โดยนยัแลว้ส่วนหน่ึงของรายการดงักล่าวถือเป็นการใหสิ้นเช่ือ 
 
2.4  งานโครงการทีเ่กีย่วข้อง 
   เครือรัฐติกาล,ยุวดี (2546) การศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษาบริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั เยื่อกระดาษสยาม จ ากดั 
(มหาชน)  ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินของทั้ งสองบริษัทมีแนวโน้มดีข้ึนทุกปี              
คืออัตราส่วนคืออัตราส่วนวัดสภาพคล่อง อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราส่วนวดัสภาพหน้ี อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร และอตัราส่วนทางการตลาด  
ของหุ้นยกเวน้บริษัท ฟินิคส พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ  ากัด (มหาชน) ท่ีมีอัตราการหมุนเวียน           
ของลูกหน้ีท่ีลดลงและระยะเวลาในการจดัเก็บหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อตัราส่วนทางการเงินของทั้งสองบริษทักบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม พบว่าอตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และอัตราส่วนทางการตลาดของหุ้นของ             
บริษทั เยือ่กระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) ดีกวา่ บริษทั ฟินิคส พลัพแอนด ์เพเพอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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     สมหญิง พิชยัเชิด (2556) การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง บริษทั กรุงไทยคาร์
เร้นท์ แอนด์ลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไมด้า ลิสซ่ิง จ  ากัด (มหาชน)  การศึกษาคร้ังน้ี               
มีจุดประสงคเ์พื่อท าการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์
ลีส จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) โดยการรวบรวมขอ้มูลประจ าปี     
ของบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจลิสซ่ิง เอกสารการวิจัยและข้อมูลจากระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา   
จะเป็นการวิเคราะห์งบการเงินในด้าน ความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้ น ความสามารถใน         
การหาก าไร ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายทางการเงิน                  
ผลการศึกษาในดา้นความคล่องตวัทางการเงินระยะสั้น ของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีมีความคล่องตัวทางการเงินระยะสั้ นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ า เพราะ               
มีค่าน้อยกว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีจ านวนหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงมีมากกว่า            
สินทรัพย์หมุนเวียน และบริษัทก็มีจ  านวนสินค้าคงคลังเหลือท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะท่ี                 
บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีความสามารถในการหาก าไร      
ทั้ง บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  
มีก าไรสุทธิต่อปีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงก็ท  าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนด้วย จึงท าให้อตัราส่วนของ        
ทั้ งสองบริษัทในด้านน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน จะพบว่า               
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของบริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) 
เพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองจากก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี บริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วน
ท่ีผนัผวนตลอด เน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ถาวรน้อยในด้านโครงสร้างเงินทุน       
และนโยบายทางการเงิน จะพบวา่ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายของ บริษทั กรุงไทยคาร์
เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากดั (มหาชน) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในขณะท่ีบริษทั ไมดา้ ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)    
อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า แสดงวา่บริษทัไม่มีประสิทธิภาพในการจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หน้ี 
    
   ชาติชาย เจริญสุข,เทิดพงษ ์เพช็ตะกัว่ (2559) จากการศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินดงักล่าว
ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไตรมาสท่ี 1-3 ในคร้ังน้ีช่วยให้ผูจ้ดัท าได้มองเห็นถึงขั้นตอน
ต่างๆ ในการวิเคราะห์งบการเงินท่ีเป็นไปตามสูตรของการหาอตัราส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงภายใน
งบการเงินได้เร่ิมจากการเรียนจากวิชาวิเคราะห์งบการเงินและน าไปสู่การท าโครงการบญัชี      
โดยเร่ิมการจดัท ามาเร่ือยๆซ่ึงเป็นไปตามแต่ละวธีิในการวเิคราะห์ ซ่ึงเม่ือเรียนแลว้จะตอ้งท าควบคู่
ไปกบัการท าโครงการทนัที  เพราะดว้ยความท่ีการค านวณมีหลายวิธีในการค านวณ ซ่ึงวิธีเหล่าน้ี
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของวิชาการวิเคราะห์งบการเงินดว้ยและนอกจากน้ียงัส่งผล
ใหก้ารท าโครงการบญัชีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่ 3 

 

การด าเนินโครงการ 

 
3.1  วเิคราะห์โครงสร้างองค์กร 

ภาพที ่ 1  เร่ืองโครงสร้างองค์กร 
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บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษทัพลังงานไทยท่ีด าเนินงานเคียงคู่กับการดูแล
ส่ิงแวดล้อมและสังคม  โดยประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจดัหาน ้ ามนัดิบทั้ งจากแหล่ง
ต่างประเทศ  ในตะวนัออกกลาง  และจากแหล่งน ้ ามนัดิบภายในประเทศ  เขา้มากลัน่เป็นน ้ ามนั
ส าเร็จรูปท่ีได้มาตรฐาน  ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด  120,000  บาร์เรลต่อวนั  และจ าหน่ายผ่าน
เครือข่ายสถานีบริการน ้ ามนับางจากกว่า  1,000  แห่งทัว่ประเทศรวมถึงไดข้ยาย  กิจการสู่ธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ  และธุรกิจผลิตพลังงาน
ชีวภาพ 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความส าคญัในการสร้างทุนมนุษย์ให ้         
มีความรู้และศกัยภาพสูง เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จท่ีช่วยผลกัดนัการด าเนินธุรกิจ  
ตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้ปตท. จึงให้ความส าคัญในการสร้างสังคมแห่ง           
การเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผูน้ า การพฒันาพนกังาน  
ทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมใน        
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

หลกัการคิดในการบริหารจดัการองค์กรเช่นน้ี  จึงถือเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ภายใตว้ฒันธรรมองค์กรในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนไป
พร้อมกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม  ในการบริหารจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  
ไดก้ าหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจโดยผสมผสานการสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กบัองคก์รกบัการ
สร้างคุณค่าให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคม  โดยน าหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม                  
มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ  4  กลยทุธ์  ไดแ้ก่   

1.  การพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตและมีการกระจายความเส่ียงสู่ธุรกิจท่ีมีรายไดม้ัน่คง   
2.  มุ่งสู่บริษทัท่ีมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซน์สุทธิเป็นศูนย ์(Carbon neutral company)  
3.  พัฒนารูปแบบวารสารการเงิน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  

(มกราคม – มีนาคม 2557) กิจกรรมและการด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

4.  เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได ้
 
นโยบายของบริษัท 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการเตรียมความพร้อมรองรับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและอาจจะส่งผลให้การปฏิบติังานของ ปตท. หยุดชะงกั เพื่อให้ ปตท. 
สามารถตอบสนองและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง มีกระบวนการกูก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติได้
ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว และปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์และ
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กิจกรรมท่ีสร้างมูลค่า ตลอดจนมีการด าเนินงานท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ     
มีความส าคญัขององคก์ร 
 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Management: BCM) ของกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี ้
 ขอ้ 1.ปตท. จดัวางระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งในระดบั
องค์กร และหน่วยธุรกิจ โดยมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน 
การน าไปปฏิบติั การฝึกซ้อม การติดตามทบทวน การรักษาไว ้โดยท าการปรับปรุงระบบอย่าง
สม ่าเสมอและด าเนินการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีนัยส าคญั รวมทั้งการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรเก่ียวกับการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้และเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังานทุกกลุ่ม  
 ขอ้ 2.ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความย ัง่ยืน     
มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ ปตท. ในระดบัองคก์ร และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการจดัการของ ปตท. (PTTMC) เป็นระยะๆ หรือเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของทุกหน่วยธุรกิจและ
ผูบ้ริหารระดับสูงของสายงานสนับสนุน มีหน้าท่ีก ากับดูแลเพื่อให้กระบวนการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล  
 ขอ้ 3.ทุกหน่วยงานตามกระบวนการหลกัของทุกหน่วยธุรกิจและกระบวนการสนบัสนุน 
มีหนา้ท่ี จดัท า น าไปปฏิบติั และแกไ้ขปรับปรุงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความครบถว้น ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั และพร้อมใชง้านในกรณีเกิดภาวะวิกฤต โดยให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ี
จดัเตรียมไวส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
 ขอ้ 4.ฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีบริหารจดัการ
ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. เพื่อให้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การตดัสินใจ รวมทั้งน าไปปฏิบติัในกรณีเกิดภาวะวกิฤตไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
 ขอ้ 5.ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอดจน ลูกจา้งทุกคน ตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ สนบัสนุนและปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีจะท าให้ ปตท. 
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 
 



43 
 

 

วสัิยทศัน์และพนัธกจิของบริษัท 
พนัธกิจท่ียิ่งใหญ่ของ ปตท. ท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) นั้นมีมากกว่าเพียง

แค่การสร้างผลงานและผลก าไร เฉกเช่นองค์กรธุรกิจทั่วไป หากแต่เราจ าเป็นต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคญั ดว้ยเราตอ้งท าหนา้ท่ีในการสร้างความมัน่คง
ทางพลงังาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดคน้จ าหน่าย พร้อมทั้งกระตุน้เตือนใจให้คนตระหนกัถึง
สิทธิและหน้าท่ีในการใช้พลงังานและรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไวอ้ย่างมีดุลยภาพ เพื่อโลกใน
วนัน้ีและโลกในอนาคต 

PTT GROUP MISSION 
พันธกิจ  ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัท

พลงังานแห่งชาติโดยมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมดุล ดงัน้ี 
ต่อประเทศ  สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในระยะยาวโดยการจดัหาพลงังานในปริมาณท่ี

เพยีงพอมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ต่อสังคมชุมชน  เป็นองคก์รท่ีดีของสังคมด าเนินธุรกิจท่ีมีการบริหารจดัการผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล  และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีแก่สังคมชุมชน 
ต่อลูกค้า  สร้างความพึงพอใจและความผูกพนัแก่ลูกคา้โดยผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสกลดว้ยราคาเป็นธรรม 
 
การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ (SWOT Analysis) SWOT 

Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อ คน้หาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงาน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้เขา้ใจได้
วา่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1.  เป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงมีเงินลงทุนสูง  
2.  เป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
3.การสนบัสนุนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมสนบัสนุนชุมชน

และส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน 
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จุดอ่อน  (Weaknesses: W) 
1.  ตน้ทุนการก่อสร้างสูง 
2.  ตน้ทุนน ้ามนัสูงกวา่คู่แข่ง 
3.  บุคลกรทอ้งถ่ินขาดการพฒันา 
โอกาส  (Opportunities: O) 
1.  ผูบ้ริโภคเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและดูแลมากข้ึน 
2.  ท าใหผู้บ้ริโภคหนักลบัมาใชบ้ริการน ้ามนัของเรามากข้ึน 
3.  ธุรกิจโรงกลัน่น ้ามนัท่ีทนัสมยัและมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง 
อุปสรรค  (Threats: T) 
1. โครงการ CSR ตอ้งใชเ้งินลงทุนในส่ือโฆษณาสูง ถึงจะเขา้ถึงผูบ้ริโภค 
2. การขยายตวัของคู่แข่งขนั 

 
3.2  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน  (PDCA) 
 การน า PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะท าอย่างไรเพื่อให้ได้ผล               
และมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักในการ                
น า  PDCA cycle มาใช้ขับเค ล่ือนส าหรับการปฏิบัติงานของตน ดังนั้ นจึงอธิบายนิยาม                
ของ PDCA cycle ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 Plan  (วางแผน)  หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา       
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน อาจประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน 
 Do  (ปฏิบติัตามแผน)  หมายถึง การด าเนินการตามแผนอาจประกอบดว้ย การมีโครงสร้าง
รองรับ การด าเนินการ มีวธีิการด าเนินการและมีผลของการด าเนินการ 
 Check  (ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน)  หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย   
การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถท าไดเ้อง 
โดยคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ 
 Act  (ปรับปรุงแก้ไข)  หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย 
การน าผลการประเมินวิเคราะห์วา่มีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุงหรือ
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พฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม 
ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
 
การน า  PDCA  มาใช้ในการวเิคราะห์องค์กร 
เร่ืองทีว่เิคราะห์ PDCA คือ ต้นทุนน า้มันสูงกว่าคู่แข่ง 
Plan  (วางแผน) 
  บริษทัไดมี้การวางแผน และประมานการราคาของตน้ทุนน ้ ามนัท่ีจะสั่งซ้ือ เพื่อใชใ้นการ
จดัเตรียมวตัถุดิบในปริมาณท่ีเหมาะสม ท าให้บริษทัตอ้งจดัหาตน้ทุนของน ้ ามนัท่ีมีราคาต ่ากว่า
ของคู่แข่งเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการใชต้น้ทุนท่ีสูงจนเกินไป 
Do  (ปฏิบัติตามแผน) 
 บริษทัไดมี้การจดัประชุมผูบ้ริหารเพื่อแจง้ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดว้างแผนไว ้บริษทัได้
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัหาวตัถุดิบท่ีต ่ากวา่ของคู่แข่ง หลงัจากท่ีบริษทัไดท้  าการจดัหา
วตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต ่า ก็เป็นท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่คู่แข่ง 
Check  (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
 ตรวจสอบว่าวตัถุดิบท่ีส่งมานั้นตรงกบัวตัถุท่ีสั่งในราคาและปริมาณท่ีสั่งมีคุณภาพตรง
ตามท่ีตั้งไว ้หรือไม่ และตรงกบัเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและกระบวนในการ
ผลิตในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 
Act  (ปรับปรุงแก้ไข) 
 การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถา้ไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบติั
ตามแผนงานท่ีไดผ้ลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานคร้ังต่อไป หากการปรับปรุงไม่ลุล่วงดว้ยดี 
ควรพิจารณาในขั้นตอนการวางแผนใหม่ หากเก่ียวกบัการปฏิบติังานล่าชา้ ควรวา่งแผนแกไ้ขดว้ย
วธีิอ่ืน ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึน หากแต่วา่แกไ้ขไดผ้ลดีแลว้ก็ใชแ้ผนเดิมต่อไป 
 
3.3  วเิคราะห์หลกัการบัญชีของธุรกจิ 
  3.3.1  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนส าหรับลักษณะการแปลงสภาพท่ีการตัดสินใจเป็น               
ของผูถื้อตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหน้ีสินส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน           
ท่ีแปลงสภาพได้ นอกจากน้ี มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 1 ยงัได้อธิบายส่วนประกอบของ         
ส่วนของเจา้ของวา่กิจการอาจแสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแต่ละรายการใน                      
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ไดซ่ึ้งทั้งหมดน้ีไดท้  าตามมาตรฐานการบญัชีครบถว้น 
 3.3.2  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท างบกระแสเงินสดเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
ก าหนดเก่ียวกบัเงิน ท่ียอมรับในงบกระแสเงินสดตอ้งมาจากการประกอบกิจการเกิดเป็นรายไดซ่ึ้ง
องคก์รไดจ้ดัท าไปตามนั้น 
 3.3.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดมี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินรอตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัจึงได้ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายราษฎรกรแบบเกณฑ์คงค้างและ
สอดคลอ้งมาตรฐานการบญัชีท่ียดึตามหลกัการเสียภาษีเป็นปกติ 
              3.3.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 เร่ือง สัญญาเช่า 
 กลุ่มบริษทัได้เช่า ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวนหน่ึง สัญญาเช่า ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซ่ึง บริษทัเป็น ผูรั้บความเส่ียง และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด ถือเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่จ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าสุทธิจากค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน จะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัตลอดอายุของสัญญาเช่า 
เพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีของหน้ีสินคงค้างของแต่ละงวด สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่า
การเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
ดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้นซ่ึงทั้งหมดน้ีไดท้  าตามมาตรฐานการบญัชีครบถว้น 
  
 



47 
 

 

 3.3.5  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่18 เร่ือง รายได้ 
 รายได้ถือตามมูลค่ายุติธรรมของเงินได้รับ หรือมูลหน้ีจากการขายหรือให้บริการ ตาม
กิจกรรมการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั จ านวนท่ีแสดงเป็นรายไดเ้ป็นยอดสุทธิจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับคืนและส่วนลด และหลงัจากหักรายการขายภายในกลุ่มบริษทักลุ่มบริษทั
รับรู้รายไดเ้ม่ือรายไดน้ั้นสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการ  
จะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต และเม่ือไดบ้รรลุเง่ือนไขส าหรับแต่ละกิจกรรม
ตามท่ีไดร้ะบุไวด้งัต่อไปน้ี 
 (ก) รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของ โดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือส่งสินคา้ 
 (ข) รายไดจ้ากการบริการ 
 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าและค่าธรรมเนียมของสิทธิในการคา้ จากผูค้า้ปลีกสถานีจ าหน่าย
น ้ามนั รายไดจ้ากการบริการรับรู้ในงวดบญัชีท่ีใหบ้ริการ 
 (ค) รายไดด้อกเบ้ีย 
 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 (ง) รายไดเ้งินปันผล 
 รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเม่ือมีการแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะและมูลค่าท่ีคลา้ยคลึงกนั มูลค่าจากการแลกเปล่ียนน้ีจะไม่ถือว่าเป็นรายการท่ีก่อให้เกิด
รายไดซ่ึ้งทั้งหมดน้ีไดท้  าตามมาตรฐานการบญัชีครบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



48 
 

 

บทที ่4 
 
 

รายงานทางการเงินและวเิคราะห์งบการเงิน 
 

ความหมายของการวเิคราะห์งบการเงิน   
           การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การค้นหาข้อเท้จจริงจากงบการเงินโดยการค้นหา 
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอนและ
การวเิคราะห์อตัราส่วน เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์งบการเงินสามารถวเิคราะห์ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
            1.การน างบการเงินงบใดงบหน่ึงมาแปลความหมายเช่นการน างบแสดงฐานะทางการเงิน
(งบดุล) หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบก าไรขาดทุน) มาวิเคราะห์ ตามแนวตั้ง หรือ วิเคราะห์
โครงสร้างซ่ึงจะท าให้ทราบรายละเอียดของแต่ละรายการในงบการเงินวา่มีมากน้อยเพียงใดและ 
ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบกิจการอ่ืนไดก้ารน างบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มาวิเคราะห์ตามแนวนอนหรือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจะท าให้ทราบว่าแต่ละรายการใน          
งบการเงินนั้น เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดจะท าให้ทราบวา่ในระหวา่งปี
กิจการไดเ้งินมาและใชเ้งินไปในกิจกรรมใดบา้ง 
              2.การน างบการเงินมากกว่าหน่ึงงบมาวิเคราะห์รวมกนัเช่นการน ารายการใน (งบดุล)     
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาหาอัตราส่วนซ่ึงจะท าให้ทราบถึง
ความสามารถในการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรเป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการดังนี ้

 1. การหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  
 2. การน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตดัสินใจ 
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กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากการวเิคราะห์งบการเงิน 
                  1. เจ้าหนี้ หมายถึงบุคคลภายนอกท่ีให้กิจการกูเ้งินมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจเจา้หน้ีจะ
วเิคราะห์ งบการเงินของลูกหน้ีเพื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีความสามารถในการหา
ก าไรและลกัษณะการไดม้าและการไดม้าของเงินทุน 
                  2. ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึงผูท่ี้มีเงินออมและพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจจะวิเคราะห์
ความสามารถในการหาก าไรทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุน 
                 3. ผู้บริหาร มีหน้าท่ีและตอ้งรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการจึงตอ้งการการวิเคราะห์อยา่งละเอียดเพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการส าหรับ
การก าหนดแผนด าเนินการต่อไป                                            
                4. หน่วยงานรัฐบาล วิเคราะห์งบการเงินเพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณา
นโยบายต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจผูบ้ริโภคปละประเทศโดยส่วนรวม                                     
                5. นักวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อน ามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนจดัท าขอ้มูลท่ีส าคญัๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจยัซ่ึงเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาและ
วงการธุรกิจการ 
 
วเิคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายพอสรุปได้ดังนี ้                                                                  
             1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองเบ้ืองตน้ส าหรับการตดัสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน                  
              2. เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตและ           
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบต่างๆ     
             3. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวนิิจฉยัปัญหาในการบริหารงานฐานะการเงินและปัญหาอ่ืน
ท่ีอาจเกิดข้ึน                                                                        
            4. เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละฝ่าย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภทดังนี ้                           

1. การวเิคราะห์งบการเงินโดยใชอ้ตัราส่วน (Financial Ratio Analysis)                                    
2. การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวนอน (Horizontal Analysis)                                     
3. การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวตั้ง (Vertical Analysis)                                              
4. การวเิคราะห์งบการเงินโดยวธีิแนวโนม้ (Trend Analysis)                                                       
5. การวเิคราะห์โดยจดัท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)  



50 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 197,634,630,762 215,566,411,132 67,331,817,504 62,648,286,060

เงินลงทุนชัว่คราว 207,011,846,388 176,813,625,899 45,305,282,801 59,192,546,702
ลูกหน้ีการคา้ 5 150,293,048,894 143,191,055,315 116,730,726,698 124,562,469,670

ลูกหน้ีอ่ืน 6 43,636,982,932 49,171,420,625 20,887,787,221 11,229,820,841

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7.1 570,626,193 530,365,629 13,909,439,582 8,160,734,985

สินคา้คงเหลือ 9 118,154,201,529 116,883,543,400 20,709,135,029 22,987,980,292

พสัดุคงเหลือ 30,663,049,832 31,026,266,857 5,683,225,237 5,661,775,885

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 3,417,440,249 2,278,953,598 1,093,055,075 618,972,244

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,458,739,943 6,122,031,345 3,081,470,122 3,581,409,533

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 756,840,566,722 741,583,673,800 294,731,939,269 298,643,996,212

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 10.2 22,312,707,796 23,839,541,021 14,443,032,566 18,116,254,567

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.5 -  -  212,225,066,043 210,360,505,443

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.3, 11.5 38,158,378,300 36,843,812,673 22,884,267,327 22,884,267,327

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.4, 11.5 20,704,606,600 19,429,576,628 3,173,227,030 3,173,227,030

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12.2 4,705,879,075 2,205,879,075 2,507,390,216 7,390,216

เงินให้กูย้มืระยะยาว 7.2 14,628,343,914 15,017,824,346 27,348,014,713 27,582,205,637

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 6,272,228,117 6,227,549,199 3,835,929,061 3,839,563,972

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,101,961,697,847 1,116,169,563,222 285,382,327,683 285,001,575,032

คา่ความนิยม 15 49,321,560,669 50,778,166,385 -  -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 32,904,171,332 33,500,330,828 14,053,453,533 14,348,065,711

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 17 123,232,136,268 127,983,071,834 -  -  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,351,246,090 10,581,203,858 -  -  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 247,893,828 246,849,916 204,678,081 99,668,317

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 46,322,909,793 47,924,040,570 10,208,479,669 10,678,922,685

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,473,123,759,629 1,490,747,409,555 596,265,865,922 596,091,645,937

รวมสินทรัพย์ 2,229,964,326,351 2,232,331,083,355 890,997,805,191 894,735,642,149

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

4.1 งบการเงินของบริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท. 

งบการเงินบริษัท การปิโตเลยีมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ไตรมาส 1  
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หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย (24,327,311,399) (24,327,311,399) -  -  

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

ทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 740,309,718,858 694,362,564,563 411,658,572,175 380,086,648,201

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 19,090,405,694 31,106,632,311 4,671,339,141 7,517,806,054

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 796,878,576,868 762,947,649,190 478,135,675,031 449,410,217,970

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 416,490,099,737 408,649,360,167 -  -  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,213,368,676,605 1,171,597,009,357 478,135,675,031 449,410,217,970

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,229,964,326,351 2,232,331,083,355 890,997,805,191 894,735,642,149

-  -                         -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 509,797,253,521 386,643,980,387 402,529,041,752 328,893,228,953
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 25 432,467,222,810 332,034,935,832 376,257,754,144 309,648,247,652

ก าไรขั้นต้น 77,330,030,711 54,609,044,555 26,271,287,608 19,244,981,301

รายไดอ่ื้น 24 12,464,184,147 4,000,148,943 16,426,198,407 11,586,062,497

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 4,501,009,930 2,348,591,251 2,027,382,473 548,633,993

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 94,295,224,788 60,957,784,749 44,724,868,488 31,379,677,791

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 25 5,545,778,734 5,439,214,073 4,808,495,946 4,829,187,702
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 25 9,935,894,765 9,662,802,400 3,151,349,235 3,456,806,570
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 3,514,615,235 3,353,052,022 -  -  

ก าไรจากการด าเนินงาน 75,298,936,054 42,502,716,254 36,765,023,307 23,093,683,519

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 1,470,490,951 617,296,396 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 577,459,367 247,384,945 -  -  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 77,346,886,372 43,367,397,595 36,765,023,307 23,093,683,519

ตน้ทนุทางการเงิน 7,777,344,064 7,231,971,251 2,576,990,962 2,855,632,560
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 69,569,542,308 36,135,426,344 34,188,032,345 20,238,050,959

ภาษีเงินได้ 6,397,830,703 3,782,653,196 2,616,108,371 1,956,205,306
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 63,171,711,605 32,352,773,148 31,571,923,974 18,281,845,653
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  45,760,304 -  -  
ก าไรส าหรับงวด 63,171,711,605 32,398,533,452 31,571,923,974 18,281,845,653

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 46,167,890,474 23,639,012,039 31,571,923,974 18,281,845,653
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -                           29,875,255 -  -  

46,167,890,474 23,668,887,294 31,571,923,974 18,281,845,653

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 17,003,821,131 8,713,761,109 -  -  
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -                           15,885,049 -  -  

17,003,821,131 8,729,646,158 -  -  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 23 16.09                        8.22 11.05                        6.40                            

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 23 -                           0.01                          -                            -                              

16.09                        8.23                          11.05                        6.40                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 63,171,711,605 32,352,773,148 31,571,923,974 18,281,845,653
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (14,928,058,204) (8,654,577,911) -  -  
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (3,488,437,009) 1,832,547,115 (3,558,083,641) 1,808,986,400
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 711,331,233 (361,940,414) 711,616,728 (361,797,280)
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (97,480,547) 560,242,983 -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (668,249) 300,021,034 -  -  
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 111,511,409 (74,334,132) -  -  

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ (550,161) (4,483,961) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ -  (2,732,525) -  -  
ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (380,474) (21,580) -  -  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (17,692,732,002) (6,405,279,391) (2,846,466,913) 1,447,189,120
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 45,478,979,603 25,947,493,757 28,725,457,061 19,729,034,773
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  38,837,290 -  -  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 45,478,979,603 25,986,331,047 28,725,457,061 19,729,034,773

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 34,150,950,497 20,409,695,170 28,725,457,061 19,729,034,773

  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  25,355,468 -  -  

34,150,950,497 20,435,050,638 28,725,457,061 19,729,034,773

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 11,328,029,106 5,537,798,587 -  -  

  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  13,481,822 -  -  

11,328,029,106 5,551,280,409 -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร

จากการเปลีย่นแปลง การป้องกนั (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบอืน่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น ส ารอง ส ารองเพื่อกองทุน เงินลงทุน การแปลงค่า ความเส่ียง ในการร่วมค้า ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภยั ยังไม่ได้จัดสรร เผือ่ขาย งบการเงิน กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ที่ไม่มอี านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,574,448,395) 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) 28,561,254,432 697,147,025,225 390,540,348,571 1,087,687,373,796

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (47,772,009) - - - - - (47,772,009) (25,400,980) (73,172,989)

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (110,513,138) - - - - - (110,513,138) (58,761,229) (169,274,367)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (2,756,250,390) (2,756,250,390)

การซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (162,700) (162,700)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 20,105,548 - - - - - - - - 20,105,548 (350,186,949) (330,081,401)

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 23,668,887,294 - - - - - 23,668,887,294 8,729,646,158 32,398,533,452

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - (6,307,244) 1,468,066,164 (5,390,787,046) 580,562,081 114,629,389 (3,227,529,412) (3,233,836,656) (3,178,365,749) (6,412,202,405)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีาคม  2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,554,342,847) 2,857,245,725 1,145,105,235 653,888,034,915 4,718,015,517 21,522,442,856 (627,978,413) (278,754,940) 25,333,725,020 717,443,896,264 392,900,866,732 1,110,344,762,996

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,327,311,399) 2,857,245,725 1,174,389,774 694,362,564,563 7,310,780,172 23,709,724,816 242,305,681 (156,178,358) 31,106,632,311 762,947,649,190 408,649,360,167 1,171,597,009,357

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (46,854,845) - - - - - (46,854,845) (24,913,310) (71,768,155)

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (173,167,974) - - - - - (173,167,974) (92,075,589) (265,243,563)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - -                          - - - - - - (3,445,300,637) (3,445,300,637)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 75,000,000 75,000,000

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 46,167,890,474 - - - - - 46,167,890,474 17,003,821,131 63,171,711,605

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - (713,360) (2,802,405,299) (9,253,740,453) (48,252,114) 88,171,249 (12,016,226,617) (12,016,939,977) (5,675,792,025) (17,692,732,002)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,327,311,399) 2,857,245,725 1,174,389,774 740,309,718,858 4,508,374,873 14,455,984,363 194,053,567 (68,007,109) 19,090,405,694 796,878,576,868 416,490,099,737 1,213,368,676,605

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพือ่กองทุน รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  18,281,845,653 -  18,281,845,653

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  1,447,189,120 1,447,189,120
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม  2559 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,145,105,235 356,840,215,510 4,959,021,308 423,575,715,994

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 380,086,648,201 7,517,806,054 449,410,217,970

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  31,571,923,974 -  31,571,923,974

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  (2,846,466,913) (2,846,466,913)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 411,658,572,175 4,671,339,141 478,135,675,031

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,167,890,474 23,668,887,294 31,571,923,974 18,281,845,653
รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมด าเนินงาน 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 28,506,845,241 31,809,758,342 4,682,335,899 4,483,923,776
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 12,804,877 41,577,667 20,897,444 41,938,364
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 15,779,263 143,401,642 37,652,546 -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,470,490,951) (617,296,396) -  -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (577,459,367) (247,384,945) -  -  
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 17,003,821,131 8,729,646,158 -  -  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 588,371,680 495,172,817 239,238,198 188,580,018
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,257,815,849) (884,071,476) (551,142,583) 429,231,416
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,834,744,161) (1,915,470,853) (1,352,897,630) (1,948,155,896)
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 19,688,458 (8,723,353) (1,801,505,324) (864,557,428)
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจตดัจ าหน่าย 58,401,874 450,736,215 -  -  
(โอนกลบั)คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 270,836,116 (426,922,227) 13,501,184 (424,640,337)
(โอนกลบั)ส ารองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 4,400,988 (146,868,033) (7,701,009) (143,780)
เงินปันผลรับ (4,429,710,261) (191,250,012) (11,215,119,351) (5,477,324,419)
ภาษีเงินได้ 6,397,830,703 3,782,653,196 2,616,108,371 1,956,205,306
ดอกเบ้ียรับ (2,140,583,066) (1,603,990,809) (1,046,651,105) (1,094,910,320)
ตน้ทุนทางการเงิน 7,777,344,064 7,231,971,251 2,576,990,962 2,855,632,560
อ่ืน ๆ (260,469,998) 472,392,614 (31,359,148) (8,445,198)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 91,852,741,216 70,784,219,092 25,752,272,428 18,419,179,715

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ (7,160,160,388) 29,872,101,473 7,639,221,238 21,348,727,300
ลูกหน้ีอ่ืน 5,957,273,282 6,626,413,728 (2,040,531,541) (343,217,738)
สินคา้คงเหลือ (1,858,408,160) (6,460,861,041) 2,261,395,018 239,268,095
พสัดุคงเหลือ 355,120,517 391,032,481 (20,035,946) (177,138,782)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 663,291,403 2,920,848,028 204,198,568 763,589,283
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,632,631,490 (2,282,379,119) 83,980,726 192,653,842

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (11,788,703,283) (14,137,499,290) (21,762,166,412) (14,754,468,696)
เจา้หน้ีอ่ืน (10,280,067,273) (4,189,895,101) (4,507,067,086) (3,192,067,202)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (60,186,490) (434,209,379) 438,887,073 (736,164,370)
เงินมดัจ าถงักา๊ซ 131,236,220 114,511,650 131,236,220 114,511,650
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,927,003,984) (3,844,352,880) 6,760,195 (12,324,392)

(28,334,976,666) 8,575,710,550 (17,564,121,947) 3,443,368,990
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 63,517,764,550 79,359,929,642 8,188,150,481 21,862,548,705
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,633,007,215) (2,549,118,432) (319,733,618) (382,361,610)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 61,884,757,335 76,810,811,210 7,868,416,863 21,480,187,095

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินจ่ายส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (24,844,869,464) (31,528,478,429) (5,031,490,298) (5,573,531,869)
เงินจ่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (923,505,245) (1,021,453,699) (87,918,862) (115,314,761)
เงินจ่ายส าหรับการส ารวจและประเมินคา่ (231,924,643) (97,515,092) -  -  
เงินจ่ายส าหรับคา่เช่าท่ีดินและอาคารตามสญัญาระยะยาว (236,945,994) -  (171,749,663) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย (2,610,863,147) -  -  -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (1,864,560,600) (39,371,765)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (712,673,483) (244,625,000) -  -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,500,000,000) -  (2,500,000,000) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น (32,420,434) -  (6,027,282,777) (164,932,949)
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาว (5,247,877) (1,771,360,000) -  (4,385,822,400)
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,985,318 98,861,659 2,768,807 95,805,473
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 116,228,720 -  77,485,813 -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50,625,000 -  -  -  
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาว 16,623,624 -  120,000,000 1,125,000,000
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบริการน ้ามนั -  8,679,862 -  8,679,862
เงินรับคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน 1,500,000 1,500,000 -  -  
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (30,198,220,488) (29,481,010,167) 13,071,174,901 (21,241,399,695)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,738,018,898 1,023,545,059 840,139,362 536,753,199
เงินปันผลรับ 4,487,710,132 193,280,097 4,372,210,252 11,250,000

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (55,857,979,083) (62,818,575,710) 2,800,776,935 (29,742,884,905)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น -  -  2,579,384,518 335,354,690
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 1,852,999,239 12,265,202,790 -  -  
เงินสดรับจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 77,062,500 -  -  -  
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (16,714,597,510) (8,375,393,823) (6,013,568,713) (1,507,253,849)
เงินจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน (205,837,744) (221,110,971) (134,662,757) (136,047,956)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,095,070,548 (4,272,196,381) -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (6,889,091,075) (7,074,001,292) (2,299,150,487) (2,738,676,370)
เงินสดจ่ายช าระหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทัยอ่ย -  (330,081,400) -  -  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (19,784,394,042) (8,007,581,077) (5,867,997,439) (4,046,623,485)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (724,287,984) (2,364,523) (117,664,915) 12,605,984

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,449,876,596) 4,338,556,041 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
    ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก -  (465,659,785) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (17,931,780,370) 9,855,186,156 4,683,531,444 (12,296,715,311)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 215,566,411,132 239,977,946,794 62,648,286,060 67,524,575,559

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 197,634,630,762 249,833,132,950 67,331,817,504 55,227,860,248

รายการทีม่ิใช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 44,167,475,618 38,201,093,012 8,762,428,954 7,334,245,472

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 359,811,497 15,772,152 4,089,350 15,094,299

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 214,472,350,989 215,566,411,132 53,529,501,554 62,648,286,060

เงินลงทนุชัว่คราว 165,995,860,571 176,813,625,899 48,592,457,875 59,192,546,702

ลูกหน้ีการคา้ 5 130,653,919,441 143,191,055,315 105,543,854,395 124,562,469,670

ลูกหน้ีอ่ืน 6 51,068,786,758 49,171,420,625 13,301,521,867 11,229,820,841

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7.1 622,501,467 530,365,629 7,291,984,138 8,160,734,985

สินคา้คงเหลือ 9 106,925,499,835 116,883,543,400 21,665,786,293 22,987,980,292

พสัดุคงเหลือ 30,234,633,049 31,026,266,857 5,742,202,637 5,661,775,885

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 1,906,833,286 2,278,953,598 -  618,972,244

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,204,597,824 6,122,031,345 3,005,419,530 3,581,409,533

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10 -  -  24,645,035,660 -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 707,084,983,220 741,583,673,800 283,317,763,949 298,643,996,212

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 11.2 16,972,682,190 23,839,541,021 7,741,987,316 18,116,254,567

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12.5 -  -  234,332,661,843 210,360,505,443

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 12.3, 12.5 38,822,569,254 36,843,812,673 5,927,614,973 22,884,267,327

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12.4, 12.5 20,334,021,014 19,429,576,628 3,173,227,030 3,173,227,030

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13.2 12,841,051,498 2,205,879,075 10,642,562,638 7,390,216

เงินให้กูย้มืระยะยาว 7.2 17,208,820,597 15,017,824,346 20,679,027,588 27,582,205,637

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 6,250,117,704 6,227,549,199 3,842,524,787 3,839,563,972

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,095,390,858,101 1,116,169,563,222 285,228,609,656 285,001,575,032

คา่ความนิยม 16 48,826,960,146 50,778,166,385 -  -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 32,403,201,318 33,500,330,828 13,892,453,566 14,348,065,711

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 18 121,924,384,283 127,983,071,834 -  -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,597,063,196 10,581,203,858 26,190,889 -  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 469,410,483 246,849,916 395,445,295 99,668,317

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 42,335,110,291 47,924,040,570 9,076,675,240 10,678,922,685

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,467,376,250,075 1,490,747,409,555 594,958,980,821 596,091,645,937

รวมสินทรัพย์ 2,174,461,233,295 2,232,331,083,355 878,276,744,770 894,735,642,149

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 งบการเงินของบริษัท การปิโตเลยีมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. 

 งบการเงินบริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ไตรมาส 2 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 35,734,940,865 30,526,999,660 -  -  

เจา้หน้ีการคา้ 123,888,529,665 154,538,219,251 96,691,770,406 133,387,903,741

เจา้หน้ีอ่ืน 43,819,808,298 53,492,743,918 17,760,959,854 23,478,969,389

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 48,191,844,093 64,055,692,422 20,952,125,425 24,139,813,716

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.5 -  -  25,755,832,378 2,117,071,996

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,299,088,164 21,193,488,573 3,501,345,987 4,823,679,215

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 5,095,337,274 7,823,994,445 369,886,299 743,498,596

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,496,586,089 7,961,074,728 3,711,011,703 3,390,127,991

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 278,526,134,448 339,592,212,997 168,742,932,052 192,081,064,644

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 20 499,074,092,645 519,266,904,102 191,253,132,594 210,903,682,857

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,838,170,464 44,020,389,148 -  212,389,427

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 21 21,534,243,147 21,072,327,428 8,573,568,833 8,140,102,985

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 22 70,331,432,053 72,751,557,264 -  -  

เงินมดัจ าถงักา๊ซ 10,178,332,698 9,898,534,048 10,178,332,698 9,898,534,048

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 2,160,530,281 4,856,896,977 569,230,748 1,171,425,711

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 42,493,136,194 49,275,252,034 22,080,415,211 22,918,224,507

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 685,609,937,482 721,141,861,001 232,654,680,084 253,244,359,535

รวมหนีสิ้น 964,136,071,930   1,060,734,073,998 401,397,612,136 445,325,424,179

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250      28,572,457,250

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966      29,211,131,966

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย (24,601,085,701) (24,327,311,399) -                          -  

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725        2,857,245,725

ทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774        1,174,389,774

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 742,465,602,706 694,362,564,563 410,824,042,367    380,086,648,201

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15,685,389,361 31,106,632,311 4,249,326,552        7,517,806,054

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 795,355,670,081 762,947,649,190 476,879,132,634    449,410,217,970

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 414,969,491,284 408,649,360,167 -                          -  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,210,325,161,365 1,171,597,009,357 476,879,132,634    449,410,217,970

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,174,461,233,295 2,232,331,083,355 878,276,744,770 894,735,642,149

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 478,787,521,437 420,172,861,940 370,145,365,803 347,868,338,678
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 26 415,679,341,880 353,888,493,085 345,025,900,864 324,825,859,068

ก าไรขั้นต้น 63,108,179,557 66,284,368,855 25,119,464,939 23,042,479,610

รายไดอ่ื้น 25 4,982,317,898 774,372,333 15,699,992,830 15,397,248,217

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 3,321,401,771 (248,158,864) 2,230,925,809 (699,604,393)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 71,411,899,226 66,810,582,324 43,050,383,578 37,740,123,434

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 26 5,425,554,396 5,118,388,344 4,557,117,741 4,488,208,263
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 26 11,569,151,169 10,733,717,979 6,288,323,866 5,135,221,995
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 3,198,397,184 3,336,251,250 -  -  

ก าไรจากการด าเนินงาน 51,218,796,477 47,622,224,751 32,204,941,971 28,116,693,176

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 1,550,349,965 612,103,718 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 387,887,789 226,926,741 -  -  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 53,157,034,231 48,461,255,210 32,204,941,971 28,116,693,176

ตน้ทนุทางการเงิน 7,380,711,793 7,241,581,301 2,585,003,106 2,868,422,037
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 45,776,322,438 41,219,673,909 29,619,938,865 25,248,271,139

ภาษีเงินได้ 5,552,946,000 6,899,970,109 1,891,564,223 2,599,702,391
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 40,223,376,438 34,319,703,800 27,728,374,642 22,648,568,748
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  40,478,565 -  -  
ก าไรส าหรับงวด 40,223,376,438 34,360,182,365 27,728,374,642 22,648,568,748

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 31,316,846,801 24,852,566,011 27,728,374,642 22,648,568,748
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  26,426,998 -  -  

31,316,846,801 24,878,993,009 27,728,374,642 22,648,568,748

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 8,906,529,637 9,467,137,789 -  -  

  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  14,051,567 -  -  

8,906,529,637 9,481,189,356 -  -  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24 10.75                       8.50                         9.71                         7.93                         

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 24 -                           0.01                         -                           -                           
10.75                       8.51                         9.71                         7.93                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

                
             



64 
 

 

 

หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 40,223,376,438 34,319,703,800 27,728,374,642 22,648,568,748
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (4,468,968,220) (854,432,587) -  -  
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (507,701,176) 602,322,701 (527,301,007) 564,552,689
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 105,026,110 (112,944,881) 105,288,418 (112,910,538)
ผลขาดทนุจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (69,319,837) (600,443,651) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 8,386,415 100,670,397 -  -  
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (197,657,841) 60,250,074 -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ 1,234,914 (687,092) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ -  (3,842) -  -  
ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (468,911) (20,988) -  -  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (5,129,468,546) (805,289,869) (422,012,589) 451,642,151
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 35,093,907,892 33,514,413,931 27,306,362,053 23,100,210,899
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  39,415,974 -  -  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 35,093,907,892 33,553,829,905 27,306,362,053 23,100,210,899

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 27,843,172,450 24,503,531,640 27,306,362,053 23,100,210,899

  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  25,733,271 -  -  

27,843,172,450 24,529,264,911 27,306,362,053 23,100,210,899

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 7,250,735,442 9,010,882,291 -  -  
  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  13,682,703 -  -  

7,250,735,442 9,024,564,994 -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 988,584,774,958 806,816,842,327 772,674,407,555 676,761,567,631
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 26 848,146,564,690 685,923,428,917 721,283,655,008 634,474,106,720

ก าไรขั้นต้น 140,438,210,268 120,893,413,410 51,390,752,547 42,287,460,911

รายไดอ่ื้น 25 17,446,502,045 4,774,521,276 32,126,191,237 26,983,310,714

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 7,822,411,701 2,100,432,387 4,258,308,282 (150,970,400)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 165,707,124,014 127,768,367,073 87,775,252,066 69,119,801,225

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 26 10,971,333,130 10,557,602,417 9,365,613,687 9,317,395,965
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 26 21,505,045,934 20,396,520,379 9,439,673,101 8,592,028,565
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 6,713,012,419 6,689,303,272 -  -  

ก าไรจากการด าเนินงาน 126,517,732,531 90,124,941,005 68,969,965,278 51,210,376,695

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 3,020,840,916 1,229,400,114 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 965,347,156 474,311,686 -  -  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 130,503,920,603 91,828,652,805 68,969,965,278 51,210,376,695

ตน้ทนุทางการเงิน 15,158,055,857 14,473,552,552 5,161,994,068 5,724,054,597
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 115,345,864,746 77,355,100,253 63,807,971,210 45,486,322,098

ภาษีเงินได้ 11,950,776,703 10,682,623,305 4,507,672,594 4,555,907,697
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 103,395,088,043 66,672,476,948 59,300,298,616 40,930,414,401
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  86,238,869 -  -  
ก าไรส าหรับงวด 103,395,088,043 66,758,715,817 59,300,298,616 40,930,414,401

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 77,484,737,275 48,491,578,050 59,300,298,616 40,930,414,401
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  56,302,253 -  -  

77,484,737,275 48,547,880,303 59,300,298,616 40,930,414,401

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 25,910,350,768 18,180,898,898 -  -  

  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  29,936,616 -  -  

25,910,350,768 18,210,835,514 -  -  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24 26.84                       16.72                       20.76                       14.33                       

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 24 -                           0.02                         -                           -                           
26.84                       16.74                       20.76                       14.33                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 103,395,088,043 66,672,476,948 59,300,298,616 40,930,414,401

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (19,397,026,424) (9,509,010,498) -  -  
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (3,996,138,185) 2,434,869,816 (4,085,384,648) 2,373,539,089
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 816,357,343 (474,885,295) 816,905,146 (474,707,818)
ผลขาดทนุจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (166,800,384) (40,200,668) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 7,718,166 400,691,431 -  -  
ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (86,146,432) (14,084,058) -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ 684,753 (5,171,053) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ -  (2,736,367) -  -  
ส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (849,385) (42,568) -  -  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (22,822,200,548) (7,210,569,260) (3,268,479,502) 1,898,831,271
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 80,572,887,495 59,461,907,688 56,031,819,114 42,829,245,672
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  78,253,264 -  -  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80,572,887,495 59,540,160,952 56,031,819,114 42,829,245,672

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 61,994,122,947 44,913,226,810 56,031,819,114 42,829,245,672
  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  51,088,739 -  -  

61,994,122,947 44,964,315,549 56,031,819,114 42,829,245,672

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 18,578,764,548 14,548,680,878 -  -  
  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก -  27,164,525 -  -  

18,578,764,548 14,575,845,403 -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร

จากการเปลีย่นแปลง การป้องกนั (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบอืน่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น ส ารอง ส ารองเพื่อกองทุน เงินลงทุน การแปลงค่า ความเส่ียง ในการร่วมค้า ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภยั ยังไม่ได้จัดสรร เผือ่ขาย งบการเงิน กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ที่ไม่มอี านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,574,448,395) 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) 28,561,254,432 697,147,025,225 390,540,348,571 1,087,687,373,796

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (756,820,397) - - - - - (756,820,397) (402,410,950) (1,159,231,347)

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 12,679,924 - - - - - 12,679,924 6,742,076 19,422,000

เงินปันผลจ่าย - - - - - (11,424,375,484) - - - - - (11,424,375,484) - (11,424,375,484)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (10,682,647,651) (10,682,647,651)

การซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (162,700) (162,700)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 20,105,548 - - - - - - - - 20,105,548 (350,186,949) (330,081,401)

การเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 99,971,190 99,971,190

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 48,547,880,303 - - - - - 48,547,880,303 18,210,835,514 66,758,715,817

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - (6,069,085) 1,960,187,849 (5,941,300,301) 254,463,852 149,152,931 (3,577,495,669) (3,583,564,754) (3,634,990,111) (7,218,554,865)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,554,342,847) 2,857,245,725 1,145,105,235 666,757,035,273 5,210,137,202 20,971,929,601 (954,076,642) (244,231,398) 24,983,758,763 729,962,930,365 393,787,498,990 1,123,750,429,355

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,327,311,399) 2,857,245,725 1,174,389,774 694,362,564,563 7,310,780,172 23,709,724,816 242,305,681 (156,178,358) 31,106,632,311 762,947,649,190 408,649,360,167 1,171,597,009,357

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (731,677,072) - - - - - (731,677,072) (389,041,901) (1,120,718,973)

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (87,382,637) - - - - - (87,382,637) (46,462,447) (133,845,084)

เงินปันผลจ่าย 29 - - - - - (28,562,904,450) - - - - - (28,562,904,450) - (28,562,904,450)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (14,298,235,936) (14,298,235,936)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - (273,774,302) - - - - - - - - (273,774,302) (580,627,058) (854,401,360)

การเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 3,055,733,911 3,055,733,911

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 77,484,737,275 - - - - - 77,484,737,275 25,910,350,768 103,395,088,043

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - 265,027 (3,230,985,567) (12,008,575,449) (83,791,038) (97,890,896) (15,421,242,950) (15,420,977,923) (7,331,586,220) (22,752,564,143)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,601,085,701) 2,857,245,725 1,174,389,774 742,465,602,706 4,079,794,605 11,701,149,367 158,514,643 (254,069,254) 15,685,389,361 795,355,670,081 414,969,491,284 1,210,325,161,365

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพือ่กองทุน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (11,424,375,484) -  (11,424,375,484)

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  40,930,414,401 -  40,930,414,401

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  1,898,831,271 1,898,831,271
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,145,105,235 368,064,408,774 5,410,663,459 435,251,551,409

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 380,086,648,201 7,517,806,054 449,410,217,970

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 29 -  -  -  -  (28,562,904,450) -  (28,562,904,450)

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  59,300,298,616 -  59,300,298,616

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  (3,268,479,502) (3,268,479,502)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 410,824,042,367 4,249,326,552 476,879,132,634

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 77,484,737,275 48,547,880,303 59,300,298,616 40,930,414,401

รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมด าเนินงาน 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 57,471,048,809 63,735,486,553 9,804,852,891 9,087,032,856
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 31,033,630 97,576,645 38,516,737 53,289,774
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (906,791,945) 143,401,642 (989,971,864) -  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการจดัประเภท
    เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  -  1,082,408,745 -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,020,840,916) (1,229,400,114) -  -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (965,347,156) (474,311,686) -  -  
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,910,350,768 18,210,835,514 -  -  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,155,604,606 1,010,014,709 478,476,396 377,160,000
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,657,700,376) 1,178,301,771 (703,520,714) 2,105,596,193
(ก าไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,751,855,279) 9,323,696,314 (652,611,995) (3,026,021,560)
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 34,772,831 4,321,868 (2,113,636,949) (569,517,631)
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจตดัจ าหน่าย 194,868,077 531,520,266 -  -  
(โอนกลบั)คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 556,366,560 (991,987,939) 9,352,953 (451,542,658)
(โอนกลบั)ส ารองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 132,009,628 (129,312,842) (7,701,009) (143,780)
เงินปันผลรับ (4,707,161,610) (372,689,586) (23,048,046,967) (15,491,595,931)
ภาษีเงินได้ 11,950,776,703 10,682,623,305 4,507,672,594 4,555,907,697
ดอกเบ้ียรับ (4,145,577,526) (3,160,212,713) (2,131,392,958) (2,172,738,883)
ตน้ทุนทางการเงิน 15,158,055,857 14,473,552,552 5,161,994,068 5,724,054,597
อ่ืน ๆ 5,455,687 573,464,960 (16,199,437) 4,009,958

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 168,929,805,623 162,154,761,522 50,720,491,107 41,125,905,033

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ 12,868,156,925 17,271,205,744 19,016,418,260 21,851,914,614
ลูกหน้ีอ่ืน (1,320,752,123) 13,592,719,345 (1,495,046,041) 3,840,713,255
สินคา้คงเหลือ 9,570,683,986 (15,006,508,140) 1,308,649,735 (253,321,007)
พสัดุคงเหลือ 663,769,307 (146,638,182) (107,547,415) (390,953,513)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 917,433,521 3,066,220,015 455,059,711 872,580,425
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,411,813,902 (2,280,649,986) 458,709,931 218,269,878

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (30,487,342,535) (16,045,005,546) (36,453,293,504) (21,358,161,780)
เจา้หน้ีอ่ืน (12,544,273,105) (4,440,365,111) (2,063,341,079) (6,883,504,550)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (225,260,944) (360,667,320) 322,575,087 (397,656,110)
เงินมดัจ าถงักา๊ซ 279,798,650 290,423,020 279,798,650 290,423,020
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,895,245,184) (3,910,498,050) (268,607,798) (316,617,032)

(25,761,217,600) (7,969,764,211) (18,546,624,463) (2,526,312,800)
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 143,168,588,023 154,184,997,311 32,173,866,644 38,599,592,233
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (23,199,787,536) (23,208,709,563) (5,253,351,144) (1,869,744,796)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 119,968,800,487 130,976,287,748 26,920,515,500 36,729,847,437

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินจ่ายส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (49,686,323,350) (57,081,423,250) (11,340,265,388) (11,872,523,739)
เงินจ่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,180,339,822) (1,721,119,315) (148,818,014) (104,040,408)
เงินจ่ายส าหรับการส ารวจและประเมินคา่ (241,879,376) (256,886,082) -  -  
เงินจ่ายส าหรับคา่เช่าท่ีดินและอาคารตามสญัญาระยะยาว (302,827,994) -  (176,199,663) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย (3,946,481,546) -  (87,048,672) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (24,658,560,600) (39,371,765)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (981,978,215) (522,500,000) -  -  
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น (50,440,635) -  (246,825,829) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาว (2,996,583,627) (2,091,094,900) (3,770,214,075) (5,768,058,466)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (10,731,572,422) -  (10,731,572,422) -  
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 63,919,182 107,939,607 16,325,695 99,257,454
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 7,586,662,838 -  7,365,903,139 -  
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมคา้ 13,647,910 -  -  -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50,625,000 -  -  -  
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  -  70,441,372
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาว 16,813,067 -  3,042,120,287 3,376,118,000
เงินรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบริการน ้ามนั -  12,839,082 -  12,839,082
เงินรับคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน 3,000,000 3,000,000 -  -  
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 10,817,765,328 (50,498,636,000) 9,865,047,627 (28,526,368,025)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,552,133,554 2,290,789,222 2,188,998,181 1,199,721,179
เงินปันผลรับ 6,444,890,888 2,500,684,214 22,992,446,967 14,996,063,664

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (41,568,969,220) (107,256,407,422) (5,688,662,767) (26,555,921,652)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 3,055,733,911 99,971,190 -  -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น -  -  23,638,760,382 -  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 20,391,031,376 22,468,820,355 -  -  
เงินสดรับจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 77,062,500 -  -  -  
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -  -  -  (747,769,056)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (43,446,759,468) (38,914,420,058) (18,023,529,657) (8,684,507,698)
เงินจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน (417,962,504) (427,226,088) (270,482,430) (272,186,527)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 5,207,941,205 (3,957,397,994) -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (15,209,715,943) (16,129,284,172) (6,493,516,575) (7,193,663,352)
เงินปันผลจ่าย (42,670,264,264) (22,107,023,135) (28,562,904,450) (11,424,375,484)
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,168,629,054) -  -  -  
เงินสดจ่ายช าระหุ้นทุนซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย -  (330,081,400) -  -  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (74,181,562,241) (59,296,641,302) (29,711,672,730) (28,322,502,117)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,247,036,124) (166,994,465) (638,964,509) (54,540,639)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (4,065,293,045) (4,905,317,248) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็น
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  (542,533,934) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,094,060,143) (41,191,606,623) (9,118,784,506) (18,203,116,971)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 215,566,411,132 239,977,946,794 62,648,286,060 67,524,575,559
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 214,472,350,989 198,786,340,171 53,529,501,554 49,321,458,588

รายการทีม่ิใช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 43,048,039,615 43,582,140,383 8,066,014,763 7,120,668,293

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 358,316,598 44,512,933 3,054,050 43,650,080

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 195,453,112,736 215,566,411,132 38,973,457,908 62,648,286,060

เงินลงทุนชัว่คราว 181,999,010,650 176,813,625,899 79,932,123,915 59,192,546,702

ลูกหน้ีการคา้ 5 151,943,392,322 143,191,055,315 126,148,419,718 124,562,469,670

ลูกหน้ีอ่ืน 6 47,973,812,170 49,171,420,625 12,252,259,760 11,229,820,841

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7.1 1,517,566,556 530,365,629 7,485,083,925 8,160,734,985

สินคา้คงเหลือ 9 110,669,327,675 116,883,543,400 23,499,986,602 22,987,980,292

พสัดุคงเหลือ 29,927,386,461 31,026,266,857 5,767,083,695 5,661,775,885

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 1,952,449,729 2,278,953,598 -  618,972,244

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,991,814,365 6,122,031,345 3,732,828,531 3,581,409,533

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 727,427,872,664 741,583,673,800 297,791,244,054 298,643,996,212

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 11.2 18,496,133,094 23,839,541,021 8,630,753,290 18,116,254,567

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.5 -  -  219,308,714,167 210,360,505,443

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.3, 12.5 39,826,967,523 36,843,812,673 5,927,614,973 22,884,267,327

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.4, 12.5 21,243,344,970 19,429,576,628 3,173,227,030 3,173,227,030

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13.2 27,869,180,959 2,205,879,075 15,354,119,183 7,390,216

เงินให้กูย้มืระยะยาว 7.2 22,278,653,188 15,017,824,346 24,138,603,335 27,582,205,637

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 6,225,708,101 6,227,549,199 3,839,577,285 3,839,563,972

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,091,249,335,435 1,116,169,563,222 283,964,327,353 285,001,575,032

คา่ความนิยม 16 48,179,565,821 50,778,166,385 -  -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 31,821,428,549 33,500,330,828 13,593,555,435 14,348,065,711

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 18 102,116,740,935 127,983,071,834 -  -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,257,655,396 10,581,203,858 40,253,946 -  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 873,539,420 246,849,916 586,916,067 99,668,317

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 39,224,851,869 47,924,040,570 7,921,766,442 10,678,922,685

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,463,663,105,260 1,490,747,409,555 586,479,428,506 596,091,645,937

รวมสินทรัพย์ 2,191,090,977,924 2,232,331,083,355 884,270,672,560 894,735,642,149

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

สินทรัพย์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

    งบการเงินของบริษัท การปิโตเลยีมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท. 

    งบการเงินบริษัท การปิโตเลยีมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ไตรมาส 3 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 29,748,277,237 30,526,999,660 -  -  

เจา้หน้ีการคา้ 146,222,502,954 154,538,219,251 121,815,061,947 133,387,903,741

เจา้หน้ีอ่ืน 51,346,298,956 53,492,743,918 20,498,415,575 23,478,969,389

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 77,214,231,995 64,055,692,422 37,552,554,863 24,139,813,716

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.5 -  -  4,559,489,408 2,117,071,996

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,177,336,830 21,193,488,573 2,103,643,575 4,823,679,215

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์หมุนเวียน 5,562,867,074 7,823,994,445 339,275,792 743,498,596

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,199,470,291 7,961,074,728 4,321,840,164 3,390,127,991

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 333,470,985,337 339,592,212,997 191,190,281,324 192,081,064,644

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 20 470,506,552,614 519,266,904,102 173,227,796,779 210,903,682,857

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,366,907,731 44,020,389,148 -  212,389,427

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 21 21,961,442,432 21,072,327,428 8,770,206,732 8,140,102,985

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 22 69,712,213,103 72,751,557,264 -  -  

เงินมดัจ าถงักา๊ซ 10,340,369,428 9,898,534,048 10,340,369,428 9,898,534,048

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 1,002,013,999 4,856,896,977 343,905,867 1,171,425,711

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 39,180,971,927 49,275,252,034 21,146,697,834 22,918,224,507

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 651,070,471,234 721,141,861,001 213,828,976,640 253,244,359,535

รวมหนีสิ้น 984,541,456,571   1,060,734,073,998 405,019,257,964 445,325,424,179

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250      28,572,457,250

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966      29,211,131,966

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย (24,356,859,728) (24,327,311,399) -  -  

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725        2,857,245,725

ทุนส ารองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774        1,174,389,774

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 741,348,838,567 694,362,564,563 412,441,689,664    380,086,648,201

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12,027,497,033 31,106,632,311 5,003,961,217        7,517,806,054

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 790,825,239,587 762,947,649,190 479,251,414,596    449,410,217,970

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 415,724,281,766 408,649,360,167 -  -  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,206,549,521,353 1,171,597,009,357 479,251,414,596    449,410,217,970

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,191,090,977,924 2,232,331,083,355 884,270,672,560 894,735,642,149

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 475,178,056,596 435,172,118,360 369,945,578,335 363,110,060,970
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 26 398,238,612,492 374,945,136,897 345,860,621,455 337,914,678,010

ก าไรขั้นต้น 76,939,444,104 60,226,981,463 24,084,956,880 25,195,382,960

รายไดอ่ื้น 25 4,903,184,523 4,814,575,557 13,564,549,087 10,497,994,820

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,879,896,915 2,361,047,092 1,443,902,069 802,831,664

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,722,525,542 67,402,604,112 39,093,408,036 36,496,209,444

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 26 6,812,487,078 5,721,471,710 5,046,763,535 4,539,963,917
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 26 30,192,887,369 10,675,482,146 4,816,349,068 4,839,872,287
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 3,357,402,400 3,360,038,262 -  -  

ก าไรจากการด าเนินงาน 44,359,748,695 47,645,611,994 29,230,295,433 27,116,373,240

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 821,720,737 940,272,984 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 400,932,613 221,964,029 -  -  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 45,582,402,045 48,807,849,007 29,230,295,433 27,116,373,240

ตน้ทนุทางการเงิน 7,230,762,656 7,236,664,338 2,383,648,613 2,685,450,998
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 38,351,639,389 41,571,184,669 26,846,646,820 24,430,922,242

ภาษีเงินได้ 7,740,351,802 6,726,699,124 2,378,909,475 2,573,345,881
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 30,611,287,587 34,844,485,545 24,467,737,345 21,857,576,361
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  9,268,638 -  -  
ก าไรส าหรับงวด 30,611,287,587 34,853,754,183 24,467,737,345 21,857,576,361

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 22,331,655,204 26,968,232,722 24,467,737,345 21,857,576,361
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  6,051,160 -  -  

22,331,655,204 26,974,283,882 24,467,737,345 21,857,576,361

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 8,279,632,383 7,876,252,823 -  -  

  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  3,217,478 -  -  

8,279,632,383 7,879,470,301 -  -  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24 7.61                         9.41                         8.57                         7.65                         

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 24 -                           -                           -                           -                           
7.61                         9.41                         8.57                         7.65                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 30,611,287,587 34,844,485,545 24,467,737,345 21,857,576,361
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (7,056,825,595) (5,438,390,326) -  -  
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,111,551,296 906,805,303 943,078,602 912,591,282
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (188,289,753) (182,513,292) (188,443,937) (182,518,256)
ผลขาดทนุจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (280,022,558) (495,207,452) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (7,923,067) 1,553,328,106 -  -  
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 285,189,669 (261,479,754) -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ (941,886) (12,521,708) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ -  5,764,320 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม -  1,387,924 -  -  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,137,261,894) (3,922,826,879) 754,634,665 730,073,026
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24,474,025,693 30,921,658,666 25,222,372,010 22,587,649,387
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  4,676,947 -  -  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 24,474,025,693 30,926,335,613 25,222,372,010 22,587,649,387

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 18,678,046,006 24,798,552,386 25,222,372,010 22,587,649,387

  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  3,053,410 -  -  

18,678,046,006 24,801,605,796 25,222,372,010 22,587,649,387

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 5,795,979,687 6,123,106,280 -  -  
  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  1,623,537 -  -  

5,795,979,687 6,124,729,817 -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,463,762,831,554 1,241,988,960,687 1,142,619,985,890 1,039,871,628,601
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 26 1,246,385,177,182 1,060,868,565,814 1,067,144,276,463 972,388,784,730

ก าไรขั้นต้น 217,377,654,372 181,120,394,873 75,475,709,427 67,482,843,871

รายไดอ่ื้น 25 22,349,686,568 9,589,096,833 45,690,740,324 37,481,305,534

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 10,702,308,616 4,461,479,479 5,702,210,351 651,861,264

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 250,429,649,556 195,170,971,185 126,868,660,102 105,616,010,669

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 26 17,783,820,208 16,279,074,127 14,412,377,222 13,857,359,882
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 26 51,697,933,303 31,072,002,525 14,256,022,169 13,431,900,852
คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 10,070,414,819 10,049,341,534 -  -  

ก าไรจากการด าเนินงาน 170,877,481,226 137,770,552,999 98,200,260,711 78,326,749,935

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 3,842,561,653 2,169,673,098 -  -  
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,366,279,769 696,275,715 -  -  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 176,086,322,648 140,636,501,812 98,200,260,711 78,326,749,935

ตน้ทนุทางการเงิน 22,388,818,513 21,710,216,890 7,545,642,681 8,409,505,595
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 153,697,504,135 118,926,284,922 90,654,618,030 69,917,244,340

ภาษีเงินได้ 19,691,128,505 17,409,322,429 6,886,582,069 7,129,253,578
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 134,006,375,630 101,516,962,493 83,768,035,961 62,787,990,762
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  95,507,507 -  -  
ก าไรส าหรับงวด 134,006,375,630 101,612,470,000 83,768,035,961 62,787,990,762

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 99,816,392,479 75,459,810,772 83,768,035,961 62,787,990,762
  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  62,353,413 -  -  

99,816,392,479 75,522,164,185 83,768,035,961 62,787,990,762

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 34,189,983,151 26,057,151,721 -  -  

  ก  าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  33,154,094 -  -  

34,189,983,151 26,090,305,815 -  -  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24 34.45                       26.13                       29.33                       21.98                       

จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 24 -                           0.02                         -                           -                           
34.45                       26.15                       29.33                       21.98                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 134,006,375,630 101,516,962,493 83,768,035,961 62,787,990,762

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (26,453,852,019) (14,947,400,824) -  -  
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (2,884,586,889) 3,341,675,119 (3,142,306,046) 3,286,130,371
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 628,067,590 (657,398,587) 628,461,209 (657,226,074)
ผลขาดทนุจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (446,822,942) (535,408,120) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (204,901) 1,954,019,537 -  -  
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 199,043,237 (275,563,812) -  -  

   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ (257,133) (17,692,761) -  -  
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
  ท่ีก  าหนดไว้ -  3,027,953 -  -  
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (849,385) 1,345,356 -  -  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (28,959,462,442) (11,133,396,139) (2,513,844,837) 2,628,904,297
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 105,046,913,188 90,383,566,354 81,254,191,124 65,416,895,059
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  82,930,211 -  -  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 105,046,913,188 90,466,496,565 81,254,191,124 65,416,895,059

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 80,672,168,953 69,711,779,196 81,254,191,124 65,416,895,059

  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  54,142,149 -  -  

80,672,168,953 69,765,921,345 81,254,191,124 65,416,895,059

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

  จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24,374,744,235 20,671,787,158 -  -  
  จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  28,788,062 -  -  

24,374,744,235 20,700,575,220 -  -  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร

จากการเปลีย่นแปลง การป้องกนั (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ รวมองค์ประกอบอืน่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สัดส่วนการถือหุ้น ส ารอง ส ารองเพื่อกองทุน เงินลงทุน การแปลงค่า ความเส่ียง ในการร่วมค้า ของส่วนของ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภยั ยังไม่ได้จัดสรร เผือ่ขาย งบการเงิน กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ที่ไม่มอี านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,574,448,395) 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) 28,561,254,432 697,147,025,225 390,540,348,571 1,087,687,373,796

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (804,739,120) - - - - - (804,739,120) (427,889,911) (1,232,629,031)

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (38,844,641) - - - - - (38,844,641) (20,654,184) (59,498,825)

เงินปันผลจ่าย - - - - - (28,560,055,960) - - - - - (28,560,055,960) - (28,560,055,960)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (16,029,854,710) (16,029,854,710)

การซ้ือธุรกิจของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (162,700) (162,700)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - 19,512,111 - - - - - - - - 19,512,111 (349,593,511) (330,081,400)

การเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 101,776,414 101,776,414

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 75,522,164,185 - - - - - 75,522,164,185 26,090,305,815 101,612,470,000

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - (13,762,118) 2,680,644,826 (9,387,195,570) 963,047,446 1,022,576 (5,742,480,722) (5,756,242,840) (5,389,730,595) (11,145,973,435)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 (23,554,936,284) 2,857,245,725 1,145,105,235 676,488,502,358 5,930,594,179 17,526,034,332 (245,493,048) (392,361,753) 22,818,773,710 737,528,818,960 394,514,545,189 1,132,043,364,149

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,327,311,399) 2,857,245,725 1,174,389,774 694,362,564,563 7,310,780,172 23,709,724,816 242,305,681 (156,178,358) 31,106,632,311 762,947,649,190 408,649,360,167 1,171,597,009,357

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (878,132,910) - - - - - (878,132,910) (466,914,312) (1,345,047,222)

การไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 29 - - - - - (538,111,571) - - - - - (538,111,571) (27,812,853,934) (28,350,965,505)

การออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 29 - - - - - - - - - - - - 28,607,722,540 28,607,722,540

คา่ใชจ่้ายภาษีส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (407,653) - - - - - (407,653) (216,754) (624,407)

เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (51,412,994,498) - - - - - (51,412,994,498) - (51,412,994,498)

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (22,072,348,917) (22,072,348,917)

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย - - (29,548,329) - - - - - - - - (29,548,329) 1,389,054,831 1,359,506,502

การเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 3,055,733,910 3,055,733,910

ก าไรส าหรับงวด - - - - - 99,816,392,479 - - - - - 99,816,392,479 34,189,983,151 134,006,375,630

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - (471,843) (2,377,813,770) (16,537,001,003) (221,214,189) 56,893,684 (19,079,135,278) (19,079,607,121) (9,815,238,916) (28,894,846,037)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 (24,356,859,728) 2,857,245,725 1,174,389,774 741,348,838,567 4,932,966,402 7,172,723,813 21,091,492 (99,284,674) 12,027,497,033 790,825,239,587 415,724,281,766 1,206,549,521,353

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส ารอง ส ารองเพือ่กองทุน รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

เงินปันผลจ่าย -  -  -  -  (28,560,055,960) -  (28,560,055,960)

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  62,787,990,762 -  62,787,990,762

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  2,628,904,297 2,628,904,297
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,145,105,235 372,786,304,659 6,140,736,485 440,703,520,320

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 380,086,648,201 7,517,806,054 449,410,217,970

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 30 -  -  -  -  (51,412,994,498) -  (51,412,994,498)

ก าไรส าหรับงวด -  -  -  -  83,768,035,961 -  83,768,035,961

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -  -  -  -  -  (2,513,844,837) (2,513,844,837)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,174,389,774 412,441,689,664 5,003,961,217 479,251,414,596

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,816,392,479 75,522,164,185 83,768,035,961 62,787,990,762

รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมด าเนินงาน 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 86,884,252,773 96,092,107,318 14,762,189,388 13,868,478,440
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 38,971,086 (19,508,068) (81,533,208) (12,620,052)
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (848,058,779) 142,905,640 131,962,530 -  
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 18,458,090,029 43,197,716 (46,799,089) -  
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน -  -  32,949,779,676 (5,290,108)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,842,561,653) (2,169,673,098) -  -  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,366,279,769) (696,275,715) -  -  
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 34,189,983,151 26,090,305,815 -  -  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,758,096,396 1,538,061,902 717,714,594 590,551,525
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,427,268,681) 85,335,381 290,256,230 2,334,077,254
(ก าไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,913,341,920) 2,400,287,949 (1,100,018,154) (3,088,872,285)
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ 15,195,045 17,692,254 (34,385,414,094) (924,004,897)
คา่ใชจ่้ายในการส ารวจตดัจ าหน่าย 300,262,931 1,077,827,121 -  -  
(โอนกลบั)คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 183,517,602 (2,856,698,206) 54,376,412 (543,624,288)
(โอนกลบั)ส ารองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 61,636,728 85,448,330 (7,701,009) (143,780)
เงินปันผลรับ (5,007,365,224) (796,752,797) (32,697,938,384) (22,204,474,030)
ภาษีเงินได้ 19,691,128,505 17,409,322,429 6,886,582,069 7,129,253,578
ดอกเบ้ียรับ (6,354,104,214) (4,239,357,606) (3,155,024,415) (3,369,827,127)
ตน้ทุนทางการเงิน 22,388,818,513 21,710,216,890 7,545,642,681 8,409,505,595
อ่ืน ๆ 51,126,043 (89,979,941) 133,647,349 (39,183,578)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 258,078,491,041 231,346,627,499 75,765,758,537 64,931,817,009

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
ลูกหน้ีการคา้ (7,843,950,473) 24,716,794,054 (1,453,886,590) 24,145,862,738
ลูกหน้ีอ่ืน 1,658,112,844 20,165,526,067 491,837,800 4,527,844,601
สินคา้คงเหลือ 5,667,471,955 (16,710,247,718) (571,695,118) (2,584,244,869)
พสัดุคงเหลือ 1,039,992,091 352,591,321 (62,784,539) (329,596,811)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 130,216,980 (41,087,913) 11,704,765 928,991,221
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,203,183,790 (1,074,218,975) 1,326,815,551 822,086,967

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (8,419,149,185) (38,128,006,466) (11,521,050,967) (30,824,964,735)
เจา้หน้ีอ่ืน (5,695,366,771) (11,043,808,636) (622,935,070) (212,744,526)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 238,395,564 1,074,013,717 961,001,482 (417,608,975)
เงินมดัจ าถงักา๊ซ 441,835,380 470,923,490 441,835,380 470,923,490
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (14,002,862,793) 1,067,696,510 (925,198,124) (523,964,248)

(19,582,120,618) (19,149,824,549) (11,924,355,430) (3,997,415,147)
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 238,496,370,423 212,196,802,950 63,841,403,107 60,934,401,862
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (32,545,367,744) (29,072,943,911) (9,239,503,048) (5,073,142,862)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 205,951,002,679 183,123,859,039 54,601,900,059 55,861,259,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินจ่ายส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (76,792,314,167) (80,096,280,822) (17,853,850,976) (16,471,691,971)
เงินจ่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,521,380,257) (2,034,470,911) (205,822,000) (33,962,005)
เงินจ่ายส าหรับการส ารวจและประเมินคา่ (284,796,677) (415,945,708) -  -  
เงินจ่ายส าหรับคา่เช่าท่ีดินและอาคารตามสญัญาระยะยาว (432,438,227) (422,199,846) (305,809,896) (414,309,112)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย (4,263,803,872) (2,227,093,164) (152,604,786) -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (39,371,765) (42,584,392,600) (1,002,371,765)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  (97,356,000) -  -  
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,473,690,965) (809,875,000) -  -  
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น (76,953,921) (28,486,520) (74,488,218) (62,339,341)
เงินจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาว (9,249,075,271) (4,570,054,254) (8,591,228,875) (6,185,058,467)
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (25,828,766,638) (236,747,218) (15,494,319,967) -  
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,962,158,931 141,630,997 1,881,673,444 101,105,333
เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 7,596,821,923 -  7,446,246,232 -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  23,884,566 1,187,720,000 -  
เงินรับจากการคืนทุนของการร่วมคา้ 13,470,839 1,371,224,146 15,372,927,810 -  
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50,625,000 -  -  1,325,000,000
รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาว 15,208,591 -  37,687,266,619 3,526,118,000
เงินรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าในสถานีบริการน ้ามนั -  12,839,082 -  12,839,082
เงินรับคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน -  4,500,000 -  -  
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (5,185,384,751) (53,024,532,008) (20,618,465,113) (17,390,710,868)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 5,700,344,131 3,355,921,293 7,214,343,389 1,930,201,548
เงินปันผลรับ 6,933,911,644 4,150,331,035 32,697,938,384 22,167,747,449

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (102,836,063,687) (134,942,082,097) (2,392,866,553) (12,497,432,117)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 3,055,733,910 101,776,414 -  -  
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทัยอ่ย 1,775,847,434 -  -  -  

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น -  -  2,516,776,070 755,986,302
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 42,254,329,499 23,609,587,295 -  -  
เงินสดรับสุทธิส าหรับสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน -  5,486,151,956 -  -  
เงินสดรับจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 515,145,458 -  -  -  
เงินสดรับจากจ าหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 29,273,129,564 -  -  -  
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -  -  (74,358,658) -  
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (60,621,145,155) (63,572,889,647) (18,038,037,385) (27,291,761,547)
เงินจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน (629,524,199) (635,433,202) (407,513,670) (409,739,083)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (778,722,423) 156,324,353 -  -  
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (23,237,333,499) (23,238,254,282) (8,578,597,916) (9,956,029,488)
เงินปันผลจ่าย (73,319,836,814) (44,373,600,043) (51,412,994,498) (28,560,055,960)
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,168,629,054) -  -  -  
เงินสดจ่ายช าระหุ้นทุนซ้ือคืนในบริษทัยอ่ย -  (330,081,400) -  -  
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (29,888,403,903) -  -  -  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (112,769,409,182) (102,796,418,556) (75,994,726,057) (65,461,599,776)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (494,912,025) (665,856,874) 110,864,399 62,703,879

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (9,963,916,181) 981,407,345 -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็น
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  (249,971,554) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (20,113,298,396) (54,549,062,697) (23,674,828,152) (22,035,069,014)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 215,566,411,132 239,977,946,794 62,648,286,060 67,524,575,559
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 195,453,112,736 185,428,884,097 38,973,457,908 45,489,506,545

รายการทีม่ิใช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 44,446,716,342 38,449,842,865 7,378,464,845 7,236,824,744

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 361,939,353 98,570,597 6,491,850 94,559,434

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

                
             



86 
 

 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หมายเหต ุ หัวข้อเร่ือง 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 เงินลงทุนชัว่คราว 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 พสัดุคงเหลือ 
12 การปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  
13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม 
15 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
16 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
17 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
18 ค่าความนิยม 
19 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
20 สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า 
21 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
22 ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
23 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
24 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
25 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
26 เงินกูย้มืระยะยาว 
27 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
28 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 
29 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
30 ทุนเรือนหุน้ 
31 ทุนส ารอง 
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32 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
33 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ส่วนงานด าเนินงาน 
39 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
40 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
41 หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
42 เงินปันผลจ่าย 
43 สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
44 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
45 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
46 เหตุการณ์อ่ืน 
47 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
                บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีท่ี
อยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 
               ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้ งอยู่ เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร        
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
               ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนใน
บริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขั้นปลาย รวมถึงธุรกิจอืๆ ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
             การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง
ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีใน 
งบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในมาตรา 11 วรรค
สาม แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
            งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนด้วยข้อสมมติท่ีว่าผูใ้ช ้      
งบการเงินมีความเข้าใจหลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
หลกัการบญัชีท่ีใช้อาจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงใช้ในประเทศอ่ืน         
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการ
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วดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้ รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใช้มูลค่า
ย ุติธรรมในการวดัมูลค่าตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
            รายการท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการ
จดัท างบการเงินรวม 
 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั และท่ี
จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 
มผีลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560  

 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
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ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
เม่ือออกจากงาน 

 

3.2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 

3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบ
ก าหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน 
แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

3.2.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   
             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีคง
เหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการช าระเงินและสถานะทางการเงินของลูกหน้ีใน
ปัจจุบัน รวมทั้ งพิจารณาจากอัตราร้อยละตามอายุหน้ีของยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร  
 

3.2.3 สินคา้คงเหลือ 
             สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด   
จะต ่ากว่า โดยราคาทุนค านวณตามเกณฑ์ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
ประกอบด้วย ต้นทุนทั้ งหมดในการซ้ือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ  
ส่วนลดรับ ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือรวมถึงเงินน าส่งหรือเงินรับชดเชยจากภาษี          
และกองทุนต่างๆ ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับนั้นค านวณจากราคา โดยประมาณท่ีคาดว่า     
จะขายตามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้าย
ในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บท่ีต ่ากวา่ราคาทุนในงบก าไร
ขาดทุนภายใตห้ัวขอ้ตน้ทุนขาย และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ส ารองสินคา้เส่ือมสภาพเม่ือสินคา้
ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
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3.2.4 พสัดุคงเหลือ                    
                        พสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงค านวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหกัดว้ย

ส ารองพสัดุเส่ือมสภาพส าหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยั หรือไม่ไดใ้ชง้าน 
 

3.2.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
          สินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย (ท่ีประกอบด้วยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและ
หน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมูลค่าตามบญัชี     
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงจะเกิดข้ึน 
เม่ือการขายนั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก และสินทรัพยน์ั้นมีไวเ้พื่อขาย
ในทนัทีในสภาพปัจจุบนั โดยข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไป
ส าหรับการขายสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงผูบ้ริหารไดผ้กูมดักบัแผนการเสนอขายสินทรัพยอ์ยา่งจริงจงั
ในราคาท่ีสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยน์ั้น โดยไดเ้ร่ิม
ด าเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อและเพื่อท าตามแผนให้สมบูรณ์ และมีความเป็นไปไดว้า่การ
ขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีจดัประเภท โดยสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพย ์ 
ท่ีจ  าหน่ายนั้นจะวดัมูลค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่ายุติธรรม      
หกัตน้ทุนในการขาย  

 

           กลุ่มบริษทัหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตั้งแต่วนัท่ีท่ีสินทรัพย์
ดงักล่าวเขา้เง่ือนไขในการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย กลุ่มบริษทัยงัคงรับ      
รู้ต่อไป ส าหรับหน้ีสินรวมถึงดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

3.3 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

การจดัประเภทรายการใหม่ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
           ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เ ร่ือง      
ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559       
ซ่ึ ง มีผลบังคับ  ส าห รับการจัดท า งบการ เ งิน ท่ี มีรอบปีบัญชี เ ร่ิมต้นในหรือหลัง                       
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัจึงได้มีการจดัประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ ว ันท่ี  31 ธันวาคม 2559 ในสินทรัพย์ท่ี เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า             
ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และงบก าไรขาดทุน    
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายซ่ึง                  
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีไดร้ายงานไว ้
 
กลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับข้อมูลทางการเงินท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินรวมดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ี จดัประเภทใหม่ ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพยห์มุนเวยีน  741,490.62 93.05 741,583.67 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,490,840.46 (93.05) 1,490,747.41 

 
 

การขาย PTTEP Oman Company Limited และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 

          ในระหวา่งปี 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ได้
ขายเงินลงทุนใน  PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย      
ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัได้รับรู้รายการขายบริษทัดงักล่าวในงบการเงินรวม และ
บนัทึกก าไรจากการขายประมาณ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (704 ลา้นบาท) เป็นส่วนหน่ึงของ     
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 

          ในปี 2560 PTTEPO ไดค้  านวณมูลค่าสุทธิจากการขาย ณ วนัท่ีท ารายการซ้ือขาย 
(Final Completion Adjustment) ซ่ึงเป็นไปตาม SPA ส่งผลให้มูลค่าสุทธิจากการขายลดลง
ประมาณ 0.35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (11.35 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการปรับมูลค่า
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงิน
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี การขาย PTTEP OM ส่งผลให้ส่วนงาน
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีเก่ียวขอ้งถูกจดัประเภทเป็นส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก โดยกลุ่ม
บริษัทได้แสดงผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจากผลการ
ด าเนินงานปกติ และแสดงเป็นก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีใน
งบก าไรขาดทุนรวม และก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิ
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จากภาษีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยกลุ่มบริษทัได้มีการจดัประเภทของรายการ
ส าหรับส่วนงานน้ีท่ีเกิดข้ึนในปี 2559ใหม่เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางการเงินงวด
ปัจจุบนั 
 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนรวม   

รายได ้ - 1,136.50 
ค่าใชจ่้าย - (923.22) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 213.28 
ภาษีเงินได ้ - (44.83) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 168.45 
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน (11.35) 703.62 

รวมก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (11.35) 872.07 
 

  หน่วย : บาท 

 2560 2559 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  - 0.20 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั   

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  - (146.49) 
  



94 
 

 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด  1,260.21 202.76 169.52 47.59 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 93,005.38 106,286.14 30,846.73 37,489.76 
เงินฝากประจ า 44,885.89 79,397.13 1,509.76 17,064.79 
ตัว๋เงินคลงั 14,566.49 16,583.42 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 354.01 4,691.57 - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 8,046.15 - 8,046.15 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
   ไม่เกิน 3 เดือน 286.42 359.24 - - 

เงินลงทุนอ่ืน 11,830.62 - 6,165.65 - 

รวม 166,189.02 215,566.41 38,691.66 62,648.29 
 

            เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินฝากประจ า ตัว๋เงินคลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชไ้ม่เกิน 3 เดือน และ
เงินลงทุนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.00 - 12.09 ต่อปี 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 - 13.05 ต่อปี)  
 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงินฝากประจ า 175,001.14 150,351.08 41,262.33 36,938.69 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 6.00 1,044.44 - - 
พนัธบตัร 3,507.19 3,486.66 2,859.96 3,047.45 

เงินลงทุนอ่ืน 51,136.93 21,931.45 23,933.97 19,206.41 

รวม 229,651.26 176,813.63 68,056.26 59,192.55 
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เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.90 - 2.79 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 - 5.87 ต่อปี)  
 

6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 170,901.53 140,502.28 82,123.38 71,335.20 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,188.82) (3,409.99) (2,040.57) (2,076.63) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน – สุทธิ 167,712.71 137,092.29 80,082.81 69,258.57 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 9.1) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 

รวม 174,916.24 143,191.06 144,265.16 124,562.47 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 169,972.04 138,347.50 139,396.74 122,382.46 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 4,700.53 3,618.05 4,761.12 1,297.60 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน 133.98 442.28 110.76 299.41 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 74.80 746.85 - 627.93 

  -  เกิน 12 เดือน 3,300.02 3,702.97 2,113.42 2,288.30 

 178,181.37 146,857.65 146,382.04 126,895.70 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,265.13) (3,666.59) (2,116.88) (2,333.23) 

รวม 174,916.24 143,191.06 144,265.16 124,562.47 
 

           ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมลูกหน้ีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 15,471.99 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 
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11,589.18 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 13,560.72 ล้านบาท                   
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 10,927.55 ลา้นบาท) 

 

7. ลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,919.21 12,480.98 2,751.44 2,095.11 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (412.11) (319.09) (255.28) (252.47) 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,507.10 12,161.89 2,496.16 1,842.64 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 16,168.09 21,811.33 281.60 415.44 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ 13,578.39 6,081.06 11,797.59 5,916.93 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,483.09 6,814.26 - 1,094.63 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน – สุทธิ 48,736.67 46,868.54 14,575.35 9,269.64 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุฯ 9.2) 1,412.97 1,786.77 1,974.49 1,587.97 

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 453.06 516.11 373.36 372.21 

รวม 50,602.70 49,171.42 16,923.20 11,229.82 
 

          เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรับ
น ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี
น าเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ โดยจะ
ไดรั้บเงินชดเชยตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานก าหนด 
 

8. เงินให้กู้ยมื 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 

8.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการอ่ืน 605.19 436.71 - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2) 3.80 3.66 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน 622.34 - - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469.64 503.09 5,077.58 8,160.73 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (469.64) (413.09) (428.84) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 9.2) - 90.00 4,648.74 8,160.73 
     

รวม 1,231.33 530.37 4,648.74 8,160.73 
 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาว – 
กิจการอ่ืน 5,354.19 5,959.37 - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาว - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 9.3) 56.66 60.47 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 4,385.44 734.69 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,282.31 8,263.29 44,875.26 80,994.63 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (22,120.52) (53,412.42) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุฯ 9.3) 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 

     

รวม 19,078.60 15,017.82 22,754.74 27,582.21 



98 
 

 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 
รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย - - 59,744.47 51,470.79 
การร่วมคา้ 3,077.27 2,927.52 1,505.27 1,390.73 
บริษทัร่วม 1,764.15 1,149.42 574.17 420.56 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,438.42 2,278.43 2,434.75 2,278.42 

 7,279.84 6,355.37 64,258.66 55,560.50 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (76.31) (256.60) (76.31) (256.60) 

รวม (หมายเหตฯุ 6) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 
 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,119.37 6,064.67 62,809.97 55,134.14 
ครบก าหนดช าระ     
  -  ไม่เกิน 3 เดือน 45.86 15.72 1,344.48 154.27 
  -  เกิน 3 - 6 เดือน - 1.95 - - 
  -  เกิน 6 - 12 เดือน 10.39 0.93 - - 

  -  เกิน 12 เดือน 104.22 272.10 104.21 272.09 

 7,279.84 6,355.37 64,258.66 55,560.50 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (76.31) (256.60) (76.31) (256.60) 

รวม (หมายเหตฯุ 6) 7,203.53 6,098.77 64,182.35 55,303.90 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และ
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 1,765.63 5,136.41 
 การร่วมคา้ 604.99 177.05 403.97 26.26 
 บริษทัร่วม 263.92 212.86 2.74 6.37 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 596.47 1,505.30 0.69 - 

 1,465.38 1,895.21 2,173.03 5,169.04 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52.41) (108.44) (198.54) (3,581.07) 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 1,412.97 1,786.77 1,974.49 1,587.97 

     
เงินจ่ายล่วงหนา้     
 บริษทัยอ่ย - - 62.24 62.46 
 การร่วมคา้ 5.32 11.49 - - 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 447.74 504.62 311.12 309.75 

รวม (หมายเหตฯุ 7) 453.06 516.11 373.36 372.21 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ) 
  

9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้า ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินให้
กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     

 การร่วมคา้ (หมายเหตฯุ 8.1) 3.80 3.66 - - 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
 บริษทัยอ่ย  - - 5,077.58 8,160.73 
 การร่วมคา้ 469.64 503.09 - - 

 469.64 503.09 5,077.58 8,160.73 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (469.64) (413.09) (428.84) - 

รวม (หมายเหตฯุ 8.1) - 90.00 4,648.74 8,160.73 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90.00 438.88 941.84 861.84 
 - ใหเ้งินกู ้ 96.42 65.69 327.28 318.87 
 - รับคืนเงินกู ้ - - (798.81) (235.37) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - (41.47) (3.50) 
 - จดัประเภทรายการใหม่ (90.00) - - - 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (7.72) - - 
 - ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (96.42) (406.85) (428.84) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - 90.00 - 941.84 
บวก ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
(หมายเหตุฯ 9.3) - - 4,648.74 7,218.89 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - สุทธิ - 90.00 4,648.74 8,160.73 
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          เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มี
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.25 - 4.20 ต่อปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มี
อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.53 - 3.40 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
2.53 - 3.27 ต่อปี) 
 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

9.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาว     
 การร่วมคา้ (หมายเหตฯุ 8.2) 56.66 60.47 - - 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
 บริษทัยอ่ย - - 44,875.26 75,240.86 
 การร่วมคา้ 6,766.64 5,753.77 - 5,753.77 

 บริษทัร่วม 2,515.67 2,509.52 - - 
  รวม  9,282.31 8,263.29 44,875.26 80,994.63 

 หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ* - - (22,120.52) (53,412.42) 

รวม (หมายเหตฯุ 8.2) 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 
 

           * บริษทัฯ รับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ  านวน 22,120.52 ล้านบาท      
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 53,412.42 ลา้นบาท) ส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ซ่ึงน าไปลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยภายหลงับริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมดงักล่าวประสบปัญหาทางด้านการด าเนินงาน บริษทัฯ จึงไดร้ับรู้ค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงักล่าวโดยประเมินจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินให้กูย้ืม  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ)  
 

9.3 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เ กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559            
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน      

 - ภายใน 1 ปี  6.00 6.00 - - 

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24.00 24.00 - - 

 - เกิน 5 ปี 46.00 52.00 - - 

รายไดท้างการเงินในอนาคต (15.53) (17.87) - - 

รวม 60.47 64.13 - - 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,263.29 3,343.97 34,801.10 38,649.97 
 - ใหเ้งินกู ้ 2,890.40 4,926.65 9,391.23 6,840.23 
 - รับคืนเงินใหกู้ ้ (1,127.93) - (41,419.18) (6,477.19) 
 - ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (738.98) (7.25) (6,661.58) (541.74) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 246.24 (0.08) - - 
 - โอนกลบั(รับรู้)ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (250.71) - 31,291.91 (3,670.17) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,282.31 8,263.29 27,403.48 34,801.10 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี    
      (หมายเหตฯุ 9.2) - - (4,648.74) (7,218.89) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - สุทธิ 9,282.31 8,263.29 22,754.74 27,582.21 
 

          เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงินรวม มี
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.66 - 6.56 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อย
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ละ 1.00 - 6.56 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.63 - 4.68 ต่อปี (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.55 - 4.50 ต่อปี) 

 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ)  
 

9.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย - - 51,583.58 41,175.35 
การร่วมคา้ 863.80 957.78 269.00 292.06 
บริษทัร่วม 317.81 500.03 254.07 446.57 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.59 1.90 - - 

รวม 1,184.20 1,459.71 52,106.65 41,913.98 
 

9.5 เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย - - 3,440.80 4,495.18 
 การร่วมคา้ 22.84 17.85 4.03 3.32 
 บริษทัร่วม 12.16 21.43 3.74 3.71 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135.21 69.39 105.96 44.78 

รวม 170.21 108.67 3,554.53 4,546.99 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
 การร่วมคา้ 398.68 437.63 398.68 437.63 
     
เงินกูย้มืระยะสั้น*     
 บริษทัยอ่ย - - 2,803.04 2,117.07 
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              * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหาร
เงินรวมภายในกลุ่มบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีบริหารเงินระยะสั้น เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกิน
และส่วนขาดของแต่ละบริษทัโดยวิธีการกู้ยืมเงินระยะสั้ นระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิง
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 

9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.6 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

การร่วมคา้ 4,274.28 5,155.97 4,274.28 5,155.97 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี  456.77 500.65 456.77 500.65 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,828.35 2,003.98 1,828.35 2,003.98 

- เกิน 5 ปี 2,743.15 3,507.31 2,743.15 3,507.31 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (355.31) (418.34) (355.31) (418.34) 

รวม 4,672.96 5,593.60 4,672.96 5,593.60 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

รายได ้     
 ค่าขายสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 567,842.77 495,171.23 
  การร่วมคา้ 25,711.82 24,589.04 13,426.17 12,997.86 
  บริษทัร่วม 14,129.30 9,029.29 2,561.39 1,821.41 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,477.24 14,695.83 14,467.74 14,688.11 
     
 ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 2,063.58 2,647.99 
  การร่วมคา้ 255.13 175.29 66.32 151.36 
  บริษทัร่วม 160.74 70.22 - - 
     
 เงินปันผลรับ     
  บริษทัยอ่ย - - 28,263.50 20,136.51 
  การร่วมคา้ - - 1,033.30 3,346.33 
  บริษทัร่วม - - 699.28 1,095.44 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 380.00 544.11 110.00 110.00 
     
 รายไดอ่ื้น     
  บริษทัยอ่ย - - 4,047.92 4,608.96 
  การร่วมคา้ 159.62 165.08 88.47 98.96 
  บริษทัร่วม 32.53 38.24 19.61 23.52 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 295.25 1,213.74 22.05 44.42 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้าย     
 ค่าซ้ือสินคา้และบริการ     
  บริษทัยอ่ย - - 516,960.35 455,367.00 
  การร่วมคา้ 9,237.90 9,675.98 1,619.31 1,693.59 
  บริษทัร่วม 3,522.99 4,295.40 2,677.67 3,781.34 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,450.74 2,078.62 271.31 404.81 
     
 ดอกเบ้ียจ่าย     
  บริษทัยอ่ย - - 62.48 31.33 
  การร่วมคา้ 63.02 67.90 63.02 67.90 
     
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
  บริษทัยอ่ย - - 3,223.41 9,551.25 
  การร่วมคา้ 190.80 947.00 58.50 3.07 
  บริษทัร่วม 111.36 74.77 4.90 4.95 
  บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359.34 355.77 227.23 169.81 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
 

            การก าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทั
ยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 45.1 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

9.9 รายการซ้ือขายน ้ ามนัดิบและน ้ ามนัส าเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัส ารองน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูป รวมถึงการบริหารสินคา้ ซ่ึงไดก้ลบั
รายการในงบการเงินแลว้ 
  
รายละเอียดของรายการดงักล่าว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าขาย     

 บริษทัยอ่ย - - 7,981.66 1,824.11 

     

ค่าซ้ือ     

 บริษทัยอ่ย - - 8,167.99 1,898.75 
 

9.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการ     

 ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 349.12 318.02 72.98 43.24 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

 เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 983.26 914.90 75.12 68.64 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 22.98 9.68 2.79 1.01 

รวม (หมายเหตฯุ 35) 1,355.36 1,242.60 150.89 112.89 
 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 87,473.14 84,479.18 24,128.66 21,096.12 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 2,560.71 1,513.34 2,557.43 1,510.07 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 28,610.81 28,395.53 - - 
อ่ืน ๆ 3,629.45 3,289.89 746.72 689.88 

 122,274.11 117,677.94 27,432.81 23,296.07 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
 จะไดรั้บและส ารองเส่ือมสภาพ  (402.31) (794.40) (329.28) (308.09) 

รวม 121,871.80 116,883.54 27,103.53 22,987.98 
 

           ภายใตพ้ระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
การคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดชนิดและ
อตัรา หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณปริมาณส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558 
ก าหนดให้ผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ส ารองน ้ ามนัดิบ และน ้ ามนัส าเร็จรูป ไวท่ี้อตัราร้อยละ 1 - 20 ของ
ปริมาณการผลิตหรือน าเขา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินคา้คงเหลือส ารองตามกฎหมาย ในงบ
การเงินรวม มีจ านวน 17,558.00 ลา้นบาท (ปี 2559 : 22,900.03 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 6,682.59 ลา้นบาท (ปี 2559 : 5,808.71 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นจ านวนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

          ในปี  2560 กลุ่มบริษทัได ้รับรู้ม ูลค่า ที่ลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่า สุทธิ           
ที่จะได้รับรวมทั้งตั้งส ารองสินคา้เส่ือมสภาพเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวม จ านวน (392.09) 
ลา้นบาท (ปี2559:(3,116.24)ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 21.19 ล้านบาท                    
(ปี 2559 : (545.49) ลา้นบาท)  
 

11. พสัดุคงเหลอื 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
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อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 30,298.05 31,894.65 5,770.45 5,682.33 

หกั ส ารองพสัดุเส่ือมสภาพ (1,355.60) (868.38) (20.98) (20.55) 

รวม 28,942.45 31,026.27 5,749.47 5,661.78 
 

12. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

             ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 ไดมี้
มติอนุมติัการโอนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีสายโพรเพน 
และสายพลาสติกชีวภาพ รวมถึงธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องท่ีมีลักษณะการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงประกอบด้วย บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC) บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากดั (PTTAC) บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ  ากัด (PTTPM) บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ  ากัด (PTTPL) บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จ  ากดั (PTTME) รวมถึงการโอนสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่ PTTAC ให้บริษทั พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) และอนุมติัให้บริษทั ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
(PTTGM) (เดิมช่ือบริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากดั (PTTPMMA)) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โอน
สิทธิในการด าเนินโครงการ PMMA รวมทั้งทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีตกลงกนั (เรียกโดยรวม
วา่ “ทรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ”) ใหแ้ก่ PTTGC  
 

            ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภททรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายในงบการเงินเฉพาะกิจการ และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่า
ตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

            เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดโ้อนทรัพยสิ์นในกลุ่มธุรกิจฯ และสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่ 
PTTAC  จ  านวน 25,049.35 ลา้นบาท และ PTTGM ได้โอนสิทธิในการด าเนินโครงการ PMMA 
จ  านวน 11.77 ลา้นบาท ให้แก่ PTTGC แลว้เสร็จ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นนโยบายการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ PTTGC เป็นบริษทัแกนของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship 
Company) ของกลุ่มบริษทั เพื่อให้ PTTGC สามารถบริหารจดัการภายในสายโซ่อุปทาน และ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั  ซ่ึงโดยภาพรวมการด าเนินการดงักล่าว ส่งผลให้เกิดผล
ขาดทุนสุทธิ  จ  านวน 140.01 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯได้รับเงินปันผล
ตลอดการลงทุนในกลุ่มบริษทัขา้งตน้ จ านวน 13,644.61 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินรวมของบริษทัฯ  เน่ืองจากถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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ทั้งน้ี ในการประเมินมูลค่าการซ้ือขายทรัพย์สินในกลุ่มธุรกิจฯ ขา้งตน้ ได้ประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่ากิจการตามหลกัมาตรฐานสากลเพื่อก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสมในการซ้ือขายระหวา่งกนั 

 

13.        เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทฯ      

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
(BAFS)  

ไทย บริการเติมน ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  
(SPRC) 

ไทย การกลัน่น ้ ามนั - 5.41 

     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด์ (CORE)  ไทย กองทุนรวม - 32.57 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 
(CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กองทุน Corporate Venture Capital (CVC)* สหรัฐอเมริกา กองทุนรวม   

     

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทย่อย     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

Wentworth Resources Limited (WRL) แคนาดา ส ารวจแหล่งน ้ ามนั 
และก๊าซธรรมชาติ 

1.18 1.18 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BUI) ไทย ประกนัภยั 0.35 0.35 
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บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) (TPIPL) ไทย อสงัหาริมทรัพย์
ก่อสร้าง และ 
ปิโตรเคมี 

0.14 - 

 

* ประกอบดว้ย กองทุน Energy Impact Fund Limited Partnership, G2VP I, Limited Liability Company, 
Congruent Ventures I, Limited Partnership และClean Energy Venture Fund I 

 

13. เงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTER     

Xanadu Mines Ltd. (XML)* มองโกเลีย ส ารวจแหล่งแร่ - 4.82 

กลุ่มบริษัท PTTGM     

Xanadu Mines Ltd. (XML)* มองโกเลีย ส ารวจแหล่งแร่ 4.19 - 
     

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารหน้ี     

กลุ่มบริษัท PTTGC     

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (DSAFS) 

ไทย กองทุนส่วน
บุคคล 

  

กลุ่มบริษัท TOP     

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (DSAFS) 

ไทย กองทุนส่วน
บุคคล 

  

     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม     

PTTLNG     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTNGD     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

EnCo     



112 
 

 

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTOR     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

PTT TANK     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   
 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน XML ใหแ้ก่ PTTGM 
 

13. เงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.1 ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTT     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTGC     

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

   (CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท TOP     

กองทุนเปิดคอร์ เฟลก็ซิเบิล ฟันด์ (CORE)  ไทย กองทุนรวม - 16.29 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี - พรินซิเพิล ดชันีธุรกิจพลงังาน 
และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

   (CIMB - PRINCIPAL EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

กลุ่มบริษัท PTTER     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   

PTTRTC     

กองทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง (VAYU1) ไทย กองทุนรวม   
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13. เงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารทุน         

1. TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 110.00 110.00 

2. BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 54.90 60.75 

3. SPRC - 5.41 - 1,876.50 - 1,623.17 259.59 188.02 

4. WRL 1.18 1.18 37.39 37.43 - - - - 

5. BUI 0.35 0.35 2.35 2.35 - - - 0.07 

6. TPIPL 0.14 - 64.86 - - - - - 

7. XML 4.19 4.82 239.83 262.94 - - - - 

รวม   680.43 2,515.22 336.00 1,959.17   

เงินลงทุนเผื่อขายในตราสารหน้ี         

8. DSAFS   11,988.88 5,430.65 - - - - 

รวม   11,988.88 5,430.65 - -   

เงินลงทุนเผื่อขายในกองทุนรวม         

9. CORE  - 48.86 - 674.74 - 449.83 - - 

10. CIMB - PRINCIPAL EPIF   854.03 6,300.00 254.03 6,300.00 4,309.71 - 

11. VAYU1   15.10 15.24 10.00 10.00 0.09 0.09 

12. CVC   208.99 - 208.99 - - - 

รวม   1,078.12 6,989.98 473.02 6,759.83   

         
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับ 
มูลค่าเงินลงทุน   13,747.43 14,935.85 809.02 8,719.00   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า    3,893.60 8,946.03 3,724.08 9,397.25   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (38.62) (42.34) - -   

รวม   17,602.41 23,839.54 4,533.10 18,116.25 4,734.29 358.93 
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13. เงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

13.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,839.54 13,352.99 18,116.25 13,108.79 
- เงินลงทุนเพ่ิม 7,448.50 5,430.65 208.99 - 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (8,265.40) - (8,118.97) - 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเผื่อขาย (5,403.21) 5,055.51 (5,673.17) 5,007.46 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17.02) 0.39 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,602.41 23,839.54 4,533.10 18,116.25 
 

13.4  รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

              SPRC  เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน SPRC ในส่วนท่ี
บริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ทั้ งหมด จ านวน 234.56 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 3,706.09 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ บนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,801.65 ลา้นบาท และจ านวน 2,054.98 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 65.29 65.29 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(PTTNGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 
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บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ากดั (PTTGL) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ลงทุนในธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

50.00 - 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ ากดั (EnCo) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTES) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการทางเทคนิคและ
ด าเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั 
(PTTME)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย บริการบ ารุงรักษา
โรงงานผลิต  
และงานวศิวกรรม 

- 40.00 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
(GPSC) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 75) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน ้ า และน ้ าเพ่ือ 
การอุตสาหกรรม 

22.58 22.58 

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) กมัพชูา การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) เมียนมาร์ ใหบ้ริการดา้นธุรกิจ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(PTTOR) 

ไทย รับจา้งบริหารงานและ 
การตลาดน ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและ 
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC)  
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุ
น ้ ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) สิงคโปร์ การคา้ระหวา่งประเทศ 100.00 100.00 
 
* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTME ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)     

PTT International Trading London Limited  
   (PTTT LDN) 

องักฤษ การคา้ระหวา่งประเทศ 100.00 100.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL)* 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 
ไทย บริการดา้นโลจิสติกส์ - 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (PTTPM)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

- 50.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
(PTTGC) 

ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 48.89 49.42 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่น ้ ามนั 49.10 49.10 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย ปิโตรเคมีและการกลัน่ 38.51 38.51 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและ 
ไอน ้ า 

26.00 26.00 

บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) 
(เดิมช่ือ : บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA)) 

ไทย ลงทุนในและต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจปาลม์น ้ ามนั 100.00 100.00 

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

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(BSA) 

ไทย รับจา้งบริหารงาน  100.00 100.00 

บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ ากดั (PTT DIGITAL) 
(เดิมช่ือ : บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั (PTTICT)) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

20.00 20.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPL และ PTTPM ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.1 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้     

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 
(TTM(T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

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

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ จ ากดั (DCAP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และน ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50) 

ไทย ปิโตรเคมี - 50.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50) 

ไทย ปิโตรเคมี - 50.00 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC)* 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 41.44) 

ไทย ปิโตรเคมี - 41.44 

     

บริษทัร่วม     

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49.59) 

ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั 40.40 40.40 

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

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั (PAT) ไทย การตลาดน ้ ามนั 35.00 35.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTMCC PTTAC และ HMC ใหแ้ก่ PTTGC 
** เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน KPL 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 
ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP :     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
(PTTEPO) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang-Long Company Limited 
(PTTEP HL) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan-Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี เซอร์วสิเซส จ ากดั  
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการสนบัสนุนบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จ ากดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ 

 (ร้อยละ) 
   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP International Holding Company Limited 
(PTTEP IH) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company 
Limited (PTTEP SVPC) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company Limited 
(PTTEP FH)* 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP 
NL) 

หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม  100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP 
NC) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  แคนาดา ปิโตรเลียม  100.00 100.00 

PTTEP Canada International Finance Limited  
(PTTEP CIF) 

แคนาดา ใหบ้ริการจดัหาเงินทุนเพื่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)** หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. 
(PTTEP NH) 

เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 
Exploration and Production Limitada 
(PTTEP BL) 

บราซิล ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560  PTTEP อนุมติัใหจ้ดทะเบียนเลิก PTTEP FH  
** เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 PTTEP MEA ไดรั้บอนุมติัใหเ้ลิกบริษทัจากนายทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Australia Offshore Pty Ltd 
(PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd 
(PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF)* 

ออสเตรเลีย ใหบ้ริการจดัหาเงินทุน 
เพ่ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

- 100.00 

PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA)* ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

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

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd 
(PTTEP AAF)* 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd 
(PTTEP AAP)* 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT)* ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม - 100.00 

PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Limited (Cove) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore  
Limited (CEMROL)** 

ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy East Africa Limited (CEEAL) ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2560 PTTEP AIF, PTTEP AA, PTTEP AAF, PTTEP AAP, PTTEP AAT ไดรั้บอนุมติัใหเ้ลิกบริษทั
จากนายทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Mozambique Area 1 Limited  
(PTTEP MZA1) 

ไซปรัส ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Cove Energy Kenya Limited (CEKL)* เคนยา ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Sinphuhorm Holdings Limited (SHL) หมู่เกาะเคยแ์มน ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP SP Limited (PTTEP SP) องักฤษ ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั ปตท. สผ. จี 7 จ ากดั (PTTEP G7) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั  
(PTTEP TC) 

ไทย บริหารจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารธุรกิจ จ ากดั  
(PTTEP BC) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

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

เมก็ซิโก ปิโตรเลียม 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
(AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 80.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGL :     

PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ฮ่องกง ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม GPSC :     

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
และน ้ าเยน็/รับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (NSC) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั (IRPCCP) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า 
และน ้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

51.00 51.00 

* เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  PTTEP อนุมติัใหจ้ดทะเบียนเลิก CEKL  
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม GPSC (ต่อ) :     

Ichinoseki Solar Power 1 GK (ICHINOSEKI) ญ่ีปุ่น ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.00 99.00 

GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTCL :     

PTT (Lao) Co., Ltd (PTT Lao) ลาว การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTOR :     

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการน ้ ามนัและ
ร้านสะดวกซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ากดั (TLBC) 
(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผสมและบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืน 51.05 51.05 

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) ฟิลิปปินส์ การตลาดน ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTT :     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลน ้ ามนั 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTPM :     

Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC)* 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี - 100.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC :     

บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง 
จ ากดั (PTTME)*  

ไทย บริการบ ารุงรักษาโรงงานผลิต 
และงานวศิวกรรม 

100.00 60.00 

บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ ากดั (TTT) ไทย บริการจดัเก็บและขนถ่าย
เคมีภณัฑเ์หลว น ้ ามนั และก๊าซ 

51.00 51.00 

 
* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPM และ PTTME ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 

 

* อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC (ต่อ) :     

บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล 
เซอร์วสิ จ ากดั (NPCSE) 

ไทย บริการดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล (ส านกังาน
ปฏิบติัการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค) จ ากดั (AP ROH)* 

ไทย ใหบ้ริการแก่วสิาหกิจใน 
กลุ่มบริษทั 

100.00 100.00 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จ ากดั (TSCL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

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

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุน และด าเนินธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั (TOCGC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)(GGC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

72.29 100.00 

บริษทั โซลูชัน่ ครีเอชัน่ จ ากดั (SOLUTIONCRE) 
 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้งในกลุ่มสุขภาพและ
โภชนาการ 

100.00 100.00 

บริษทั ไบโอ สเปกตรัม จ ากดั (BIOSPEC)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

บริษทั ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จ ากดั (AURIA) ไทย วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTT Chemical International Pte. Ltd. (CHINTER) สิงคโปร์ ลงทุน และด าเนินธุรกิจในกิจการ
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

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

100.00 - 

บริษทั จีซี โพลีออลส์ จ ากดั (GCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

82.10 - 

บริษทั จีซี ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (GCTC) ไทย บริหารจดัการดา้นการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

100.00 - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 

* เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTPL และ PTTPM ใหแ้ก่ PTTGC 
** อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGC (ต่อ) :     

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (PTTPL)* ไทย บริการดา้นโลจิสติกส์ 100.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (PTTPM)* ไทย การตลาดผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

100.00 50.00 

PTTGC International (USA) Inc. 
(GCINTERUSA) 

สหรัฐอเมริกา ลงทุน และด าเนินธุรกิจใน
กิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จ ากดั (มหาชน)  
(BPE)** 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

- 100.00 

บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอฮอลส์ จ ากดั (TFA) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

Myriant Corporation (MYRIANT) สหรัฐอเมริกา วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑชี์วภาพ 

100.00 100.00 

PTTGC America Corporation (AMERICACORP) สหรัฐอเมริกา ลงทุน และด าเนินธุรกิจ 
ในกิจการต่างประเทศ 

100.00 100.00 

PTTGC America LLC (AMERICALLC) สหรัฐอเมริกา ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมี 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั เอน็พีซี เอสแอนดอี์ 
จ ากดั (NPCSG) 

ไทย บริการดา้นความปลอดภยั 100.00 100.00 

บริษทั เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(VENCOREXTH) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

100.00 100.00 

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

100.00 100.00 

Vencorex Holding (VCR) ฝร่ังเศส ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ 

90.82 85.00 

บริษทั พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จ ากดั (PLGT) ไทย ขนส่งเมด็พลาสติก 100.00 - 

Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC)* 

สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส์ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 100.00 - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP :     
บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ ากดั (TP) 

(กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
และไอน ้ า 

73.99 73.99 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั (TPX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายพาราไซลีน 99.99 99.99 
บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) (TLB) ไทย ผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนั 

หล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั (TM) ไทย ใหบ้ริการขนส่งผลิตภณัฑน์ ้ ามนั
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑเ์คมี
เหลวทางเรือ 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั (TET) ไทย ลงทุนในธุรกิจเอทานอลและ
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มพลงังาน
ทางเลือก 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วสิ จ ากดั (TES) ไทย ใหบ้ริการบริหารงาน 
ดา้นทรัพยากรบุคคล 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ ากดั (TOS) ไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

99.99 99.99 

บริษทั ท็อป เอสพีพี จ ากดั (TOPSPP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน ้ า 

99.99 99.99 

บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (TTC) ไทย ใหบ้ริการจดัการดา้นการเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 

99.99 - 

บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ ากดั (SAPTHIP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
เอทานอล 

50.00 50.00 

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

99.99 99.99 

บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั (SAKC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารท าละลายและเคมีภณัฑ ์

80.52 80.52 

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

100.00 100.00 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 TABS โอนธุรกิจทั้งหมดให ้IRPC และ TABS ไดด้ าเนินการจดทะเบียนขอเลิกกิจการกบั
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั 
** อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลาย 
*** อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม TOP (ต่อ) :     

Thaioil Marine International Pte. Ltd. (TOMI) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการขนส่ง
น ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมทางเรือ 

100.00 100.00 

บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วสิ จ ากดั (TMS) ไทย ใหบ้ริการเดินเรือรับส่งลูกเรือ
และสมัภาระทางทะเล 
ในอ่าวไทย 

55.00 55.00 

บริษทั ลาบิกซ์ จ ากดั (LABIX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
สารลิเนียร์แอลคิลเบนซีน 

75.00 75.00 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม IRPC :     

บริษทั ไทย เอ บี เอส จ ากดั (TABS)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายเมด็พลาสติก 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี เอแอนดแ์อล จ ากดั (IRPCAL) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

59.98 59.98 

บริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั (OIRPC) ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัและก๊าซ 99.99 99.99 

บริษทั รักษป่์าสกั จ ากดั (RAKPHASAK) ไทย ใหบ้ริการเช่าเรือบรรทุกน ้ ามนั 99.99 99.99 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั (IRPCP) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ส าหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 

74.99 99.99 

บริษทั เทคโนโลย ีไออาร์พีซี จ ากดั (TECHIRPC) ไทย โรงเรียนอาชีวะ 99.99 99.99 

บริษทั อาร์.โซลูชัน่ จ ากดั (IRPCS)** ไทย ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั 99.50 99.50 

บริษทั ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทลั จ ากดั 
(TPIINTERNETPORTAL)*** 

ไทย จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 99.99 99.99 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTML, Straits (Brunei), SAR, YOXFORD, MCM, 
TET, SAEnergy, RWD, SET, SMI, SCS,  BPPD, BPPN, RWD, BCS, BBM และ CPN ใหแ้ก่ PTTGM 

 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER :     

PTT Mining Limited (PTTML)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei))* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Sakari Resources Ltd. (SAR)* สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน - 95.49 

Yoxford Holdings (YOXFORD)* เมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM)* มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน - 80.00 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET)* สิงคโปร์ การตลาดเหมืองถ่านหิน - 100.00 

Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI)* สิงคโปร์ วศิวกรรมทางทะเล - 100.00 

PT Straits Consultancy Services (SCS)* อินโดนีเซีย ใหบ้ริการบริหารงาน - 100.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN)* อินโดนีเซีย อุปกรณ์ล าเลียงและขนส่ง 
ถ่านหิน 

- 100.00 



128 
 

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTER (ต่อ) :     

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Karbon Mahakam (KM)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Separi Energy (SE)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 100.00 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Sakti Utama Luas (SUL)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)* อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน - 100.00 

PT Makassar Prima Coal (MPC)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน - 70.00 

PTT International Holding Limited (PTTIH)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PTT International Investment Limited  (PTTII)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PTT International (Singapore) Company Pte. 
Limited (PTT Inter (Sing))* 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BPN, KM, MBR, BCN, SE, JMB, KRA, ABE, CAJ, 
SUL, TTLB, MPC, PTTIH, PTTII และ PTT Inter (Sing) ใหแ้ก่ PTTGM 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTML, Straits (Brunei), SAR, YOXFORD, MCM, 
TET, SAEnergy, RWD, SET, SMI, SCS, BPPD, BPPN, RWD, BCS, BBM และ CPN ใหแ้ก่ PTTGM 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGM :     

PTT Mining Limited (PTTML)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Straits (Brunei) Pte. Ltd. (Straits (Brunei))* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Sakari Resources Ltd. (SAR)* สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหิน 95.49 - 

Yoxford Holdings (YOXFORD)* เมอริเชียส ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Madagascar Consolidated Mining SA (MCM)* มาดากสัการ์ เหมืองถ่านหิน 80.00 - 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET)* สิงคโปร์ การตลาดเหมืองถ่านหิน 100.00 - 

Sakari Energy Pte. Ltd. (SAEnergy)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd. (RWD)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Sakari Energy Trading Pte. Ltd. (SET)* สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Sakari Marine & Infrastructure Pte. Ltd. (SMI)* สิงคโปร์ วศิวกรรมทางทะเล 100.00 - 

PT Straits Consultancy Services (SCS)* อินโดนีเซีย ใหบ้ริการบริหารงาน 100.00 - 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN)* อินโดนีเซีย อุปกรณ์ล าเลียงและขนส่ง 
ถ่านหิน 

100.00 - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGM (ต่อ) :     

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Karbon Mahakam (KM)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Separi Energy (SE)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Jembayan Muarabara (JMB)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 - 

PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PT Sakti Utama Luas (SUL)* อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

Tri Tunggall Lestari Bersama (TTLB)* อินโดนีเซีย ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 100.00 - 

PT Makassar Prima Coal (MPC)* อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 70.00 - 

PTT International Holding Limited (PTTIH)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PTT International Investment Limited  (PTTII)* ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

PTT International (Singapore) Company Pte. 
Limited (PTT Inter (Sing))* 

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม PTTGE :     

Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
(PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท กรีน เอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
(PTTGE TH) 

ไทย ใหบ้ริการบริษทัในเครือ 100.00 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BPN, KM, MBR, BCN, SE, JMB, KRA, ABE, CAJ, 
SUL, TTLB, MPC, PTTIH, PTTII และ PTT Inter (Sing) ใหแ้ก่ PTTGM 
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14.        เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.2 ขอ้มูลบริษทัยอ่ย และการด าเนินงานร่วมกนั ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

 

* จดทะเบียนช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  
  

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
(ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัยอ่ย ของกลุ่ม BSA :     

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
(SSA) 

ไทย บริหารสโมสรฟตุบอล 100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส โปรเฟสชัน่เนล โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
(BPS) 

ไทย บริหารจดัการดา้นธุรกิจ 100.00 - 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย PTTEP และ PTTER :     

PTT FLNG Limited (PTT FLNG)* ฮ่องกง ปิโตรเลียม - 100.00 
     

การด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม PTTEP :     

Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. 
(CPOC) 

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 19.32 19.32 

บริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.95 53.95 

บริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากดั (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.00 25.00 

Andaman Transportation Limited (ATL) หมู่เกาะเคยแ์มน ท่อขนส่งก๊าซ 80.00 80.00 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการการเดินทางทางอากาศ 32.00 32.00 

Groupement Bir Seba (GBRS) แอลจีเรีย ปิโตรเลียม 35.00 35.00 

Natuna 2 B.V. (Natuna 2) เนเธอร์แลนด ์ ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.  
(MZ LNG1) 

สิงคโปร์ ปิโตรเลียม 8.50 - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้     
กลุ่มบริษัท PTTEP     

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2) บาฮามาส ใหเ้ช่าเรือ FSO 13.11 13.11 

กลุ่มบริษัท GPSC     

บริษทั ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 40.00 40.00 

บริษทั ไฟฟ้า น ้ าลิก 1 จ ากดั (NL1PC) ลาว ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 40.00 40.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.00 30.00 

กลุ่มบริษัท PTTOR 

    

บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (OGPS)* ไทย ขายพลงังานพร้อมใช ้ - 40.00 

กลุ่มบริษัท PTTGC     

บริษทั ไทย อีทอกซีเลท จ ากดั (TEX) ไทย ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เคมีภณัฑ ์

50.00 50.00 

Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. (EOM) มาเลเซีย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ชีวภาพ 

50.00 50.00 

Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. (ESC) มาเลเซีย ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ชนิดพิเศษ 

50.00 50.00 

NatureWorks LLC (NTR) สหรัฐอเมริกา ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
พลาสติกชีวภาพ 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC)** ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC)** ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั (HMC)** ไทย ปิโตรเคมี 41.44 - 

กลุ่มบริษัท TOP     

TOP-NTL Pte. Ltd. (TOP-NTL) สิงคโปร์ ใหบ้ริการจดัการกองทุน 50.00 50.00 

TOP-NTL Shipping Trust (TOP-NTL(BT)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 50.00 50.00 

TOP-NYK MarineOne Pte. Ltd. (TOP-NYK) สิงคโปร์ ใหบ้ริการขนส่งน ้ ามนัทางเรือ 50.00 50.00 
 

* เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 PTTOR ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน OGPS ใหแ้ก่ PTTGM 
** เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน PTTMCC PTTAC และ HMC ใหแ้ก่ PTTGC 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

การร่วมคา้ (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท TOP (ต่อ)     

บริษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ ากดั (TOP-NS) ไทย ใหบ้ริการจดัเก็บและขนส่ง 
น ้ามนัทางเรือ 

35.00 35.00 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั ไออาร์พีซี-พีซีซี จ ากดั (IRPC-PCC)* ไทย จ าหน่ายปิโตรเคมี 49.99 49.99 

กลุ่มบริษัท PTTER     

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)** สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน - 35.00 
 

กลุ่มบริษัท PTTGM 

    

บริษทั โอจีพี เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ากดั (OGPS)*** ไทย ขายพลงังานพร้อมใช ้ 40.00 - 

FEE (Bru) Pte. Ltd. (FEEBRU)** สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTGE     

Chancellor Oil Pte. Ltd. (Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 77.56 
     

บริษทัร่วม     

กลุ่มบริษัท PTTEP     

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP**** ออสเตรเลีย ใหบ้ริการฐานปฏิบติัการ 
ทางเดินอากาศ 

50.00 50.00 

กลุ่มบริษัท GPSC     

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน ้ า 

25.00 25.00 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ลาว โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 25.00 25.00 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมน ้ ามนัอากาศยาน 25.00 25.00 
 

* อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
** เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 PTTER ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน FEEBRU ใหแ้ก่ PTTGM 
*** เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 PTTOR ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน OGPS ใหแ้ก่ PTTGM 
**** บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd. 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

บริษทัร่วม (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท PTTGC     

PT Indo Thai Trading (ITT) อินโดนีเซีย ปิโตรเคมี 49.00 49.00 

บริษทั วนิีไทย จ ากดั (มหาชน) (VNT) ไทย ปิโตรเคมี 24.98 24.98 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากดั (EFT) ไทย โครงสร้างพ้ืนฐาน 22.65 22.65 

บริษทั ไทยอีสเทิร์น ทอ้ปซีดส์ ออยล ์จ ากดั 
(TETSO) 

ไทย ปิโตรเคมี 30.00 30.00 

บริษทั เอส. พี. เพท็แพค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(SPPETPACK) 

ไทย ปิโตรเคมี 25.00 - 

กลุ่มบริษัท TOP     

บริษทั ที. ไอ. เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั (TIM) ไทย ใหบ้ริการขนส่งทางเรือ 33.33 33.33 

บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั (MCE)* ไทย ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล - 30.00 

บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (UBE) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 21.28 21.28 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 
(UCHA) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายปิโตรเคมี 25.00 25.00 

กลุ่มบริษัท PTTER     

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

* เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 TET ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ TOP ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน MCE 
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14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

14.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

2560 2559 เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2560 2559 

1. TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,360.08 4,341.80 4,724.49 521.02 473.85 
2. TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,299.72 1,001.31 1,294.15 76.58 164.32 
3. DCAP 35.00 35.00 584.50 882.15 584.50 804.56 21.35 15.40 
4. PTTMCC 50.00 50.00 930.12 459.98 930.12 551.43 - - 
5. PTTAC 50.00 50.00 6,909.41 6,555.07 6,909.41 4,310.62 - - 
6. HMC 41.44 41.44 9,117.12 12,849.21 9,117.12 12,315.37 2,194.99 2,692.76 
7. Erawan 2 13.11 13.11 544.13 611.83 610.66 717.37 121.38 93.92 
8. TSR 40.00 40.00 1,697.00 1,711.83 1,697.00 1,713.58 301.00 291.67 
9. NL1PC 40.00 40.00 344.77 324.03 318.65 291.89 - - 
10. NNEG 30.00 30.00 480.90 588.63 480.90 466.58 - - 
11. TEX 50.00 50.00 210.00 708.82 210.00 688.24 71.40 70.88 
12. EOM 50.00 50.00 4,965.77 4,526.47 4,965.77 5,101.78 - - 
13. ESC 50.00 50.00 407.04 - 407.04 81.61 - - 
14. NTR 50.00 50.00 4,793.33 2,486.60 4,793.33 3,236.20 1,018.00 - 
15. TOP-NTL 50.00 50.00 0.25 11.32 0.25 10.08 - - 
16. TOP-NTL(BT) 50.00 50.00 24.05 43.00 24.05 27.86 - - 
17. TOP-NYK 50.00 50.00 273.88 420.36 273.88 440.83 34.00 26.48 
18. TOP-NS 35.00 35.00 52.50 65.47 52.50 21.82 - - 
19. IRPC-PCC 49.99 49.99 5.00 5.68 5.00 11.02 5.50 - 
20. OGPS 40.00 40.00 38.49 26.90 40.00 34.33 - - 
21. FEEBRU 35.00 35.00 214.84 135.18 235.55 148.21 - - 
22. Chancellor 77.56 77.56 2,971.00 1,297.74 3,257.34 1,422.81 - - 

   39,907.21 39,370.07 40,256.18 38,414.83   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (3,185.83) (1,432.92) (3,492.89) (1,571.02)   

รวม   36,721.38 37,937.15 36,763.29 36,843.81 4,365.22 3,829.28 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

 (ร้อยละ) 

2560 2559 เงนิปันผลรับ 

2560 2559 วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้เสีย 2560 2559 

1. THAPPLINE 49.59 49.59 3,952.72 5,012.28 3,952.72 4,986.78 849.59 1,342.78 

2. KPL - 40.00 - - 21.49 - - - 

3. PAT 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 
4. บริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทั PTTEP AP 50.00 50.00 48.94 229.97 53.66 249.98 - 4.00 

5. BIC 25.00 25.00 923.75 812.20 673.44 492.02 20.29 40.58 

6. XPCL 25.00 25.00 5,794.47 5,249.30 4,404.43 3,801.87 - - 

7. FST  25.00 25.00 0.76 1.39 0.85 1.56 - - 

8. ITT 49.00 49.00 125.28 200.67 125.28 148.22 - - 

9. VNT 24.98 24.98 3,297.39 4,632.40 3,297.39 4,210.33 133.22 118.42 

10. EFT 22.65 22.65 2.27 19.53 2.27 15.64 7.25 7.25 

11. TETSO 30.00 30.00 46.69 45.45 16.65 16.20 - - 

12. SPPETPACK 25.00 - 50.00 44.99 - - - - 

13. TIM 33.33 33.33 1.00 - 1.00 - - - 

14. MCE - 30.00 - - 202.50 3.10 - - 

15. UBE 21.28 21.28 769.55 804.26 769.55 801.90 63.83 - 

16. UCHA 25.00 25.00 5,299.82 4,927.18 5,299.82 4,701.98 - - 

17. EMG 25.00 25.00 15,977.09 12,858.69 17,516.97 14,098.01 - - 

    36,420.98 34,838.31 36,469.27 33,527.59   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (16,108.34) (12,858.69) (17,669.71) (14,098.01)   

รวม   20,312.64 21,979.62 18,799.56 19,429.58 1,074.18 1,513.03 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และ 2559 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย       

1. PTTEP 65.29 65.29 71,390.42 71,390.42 10,367.45 7,127.62 

2. PTTLNG 100.00 100.00 15,599.01 10,958.44 1,823.18 1,730.06 

3. PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 870.00 - 

4.    PTTGL 50.00 - 5,210.72 - - - 

5. EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 41.77 72.32 

6. PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

7. PTTME - 40.00 - 66.40 - - 

8. GPSC 22.58 22.58 4,949.93 4,949.93 389.01 355.18 

9. PTTCL 100.00 100.00 103.49 103.49 - - 

10. PTTOM 100.00 100.00 16.15 16.15 - - 

11. PTTOR 100.00 100.00 8,621.67 8,621.67 - - 

12. PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 133.00 90.00 

13. TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 3.50 8.68 

14. PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 41.90 - 

15. PTTT LDN 100.00 100.00 347.75 18.16 - - 

16. PTTPL - 50.00 - 600.00 - - 

17. PTTPM - 50.00 - 20.00 125.00 250.00 

18. PTTGC 48.89 49.42 48,121.52 48,121.52 7,825.33 5,180.15 

19. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 4,507.41 3,305.44 

20. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 1,810.03 1,731.33 

21. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 270.32 255.71 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย (ต่อ)       

22. PTTER 100.00 100.00 33,702.67 33,702.67 - - 

23.  PTTGM 100.00 100.00 33,007.14 217.14 - - 

24. PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 11,750.64 - - 

25. PTTRTC 100.00 100.00 31.40 31.40 - - 

26. BSA 100.00 100.00 0.50 0.50 40.00 17.02 

27. PTT DIGITAL 20.00 20.00 30.00 30.00 15.60 13.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   279,059.35 236,774.87   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (60,130.02) (26,414.37)   

รวม   218,929.33 210,360.50 28,263.50 20,136.51 

การร่วมคา้       

28.  TTM(T) 50.00 50.00 4,341.80 4,341.80 521.02 473.85 

29.  TTM(M) 50.00 50.00 1,001.31 1,001.31 76.58 164.32 

30. DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 21.35 15.40 

31. PTTMCC - 50.00 - 930.13 - - 

32. PTTAC - 50.00 - 6,909.41 - - 

33. HMC - 41.44 - 9,117.12 414.35 2,692.76 

รวม   5,927.61 22,884.27 1,033.30 3,346.33 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 (ต่อ) 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผลรับ 
 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วม       

34. THAPPLINE 40.40 40.40 3,173.23 3,173.23 699.28 1,095.44 

35. KPL - 40.00 - 21.49 - - 

36. PAT 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,304.48 3,325.97   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (131.25) (152.74)   

รวม   3,173.23 3,173.23 699.28 1,095.44 

รวม   228,030.17 236,418.00 29,996.08 24,578.28 
 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

14.7.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม               
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  36,843.81 39,090.09 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,461.84 2,980.57 
- เงินปันผลรับ (4,365.22) (3,829.28) 
- เงินลงทุนเพ่ิม 26.12 238.28 
- ลดทุน (13.34) (1,371.27) 
- ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมคา้ 115.23 361.07 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (131.29) (5.14) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (620.51) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  37,937.15 36,843.81 



140 
 

 

14.7.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  19,429.58 22,929.98 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,848.57 1,162.64 
- เงินปันผลรับ (1,074.18) (1,513.03) 
- เงินลงทุนเพ่ิม 1,720.40 1,099.19 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (12.00) - 
- ลดทุน - (0.01) 
- ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 89.47 (161.85) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22.22) (92.70) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (3,994.64) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  21,979.62 19,429.58 

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.7 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
 

14.7.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  236,418.00 237,593.74 

- เงินลงทุนเพ่ิม 42,970.88 1,874.81 
- จ าหน่ายเงินลงทุน (17,643.06) (887.49) 
- ลดทุน - (1,325.00) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (33,715.65) (838.06) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 228,030.17 236,418.00 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,278.15 2,526.93 1,284.51 - - - 4,782.47 2,460.28 1,085.59 5,349.63 8,470.65 310.15 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,091.41 5,335.01 2,309.95 - - - 17,874.66 5,976.71 2,641.13 23,574.36 26,997.10 3,318.36 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,250.66) (1,189.42) (626.44) - - - (1,573.98) (771.59) (605.68) (3,624.13) (3,869.78) (301.50) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (9,398.74) (4,073.09) (447.58) - - - (11,634.16) (5,077.12) (822.31) (16,678.61) (9,211.43) (2,224.16) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 8,720.16 2,599.43 2,520.44 - - - 9,448.99 2,588.28 2,298.73 8,621.25 22,386.54 1,102.85 

141 



142 
 

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.8 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

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

รายได*้ 3,200.76 163.94 2,584.42 - - - 3,307.40 951.79 2,625.67 11,906.63 31,689.16 20.56 

ค่าใชจ่้าย (2,029.16) (157.86) (2,241.95) - - - (2,233.01) (270.68) (2,244.40) (11,892.26) (25,546.81) (138.26) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,171.60 6.08 342.47 - - - 1,074.39 681.11 381.27 14.37 6,142.35 (117.70) 

ภาษีเงินได ้ 26.94 (11.87) (61.83) - - - (102.73) (139.20) (76.98) 2.48 (861.10) - 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,198.54 (5.79) 280.64 - - - 971.66 541.91 304.29 16.85 5,281.25 (117.70) 
 

* รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.9 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี     
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 THAPPLINE THAPPLINE 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,980.30 4,910.55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,248.42 6,293.28 

หน้ีสินหมุนเวยีน (579.07) (610.50) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (113.41) (108.89) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 10,536.24 10,484.44 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14.11 
 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 THAPPLINE THAPPLINE 

รายได*้ 3,504.35 3,517.90 

ค่าใชจ่้าย (1,269.93) (1,229.87) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,234.42 2,288.03 

ภาษีเงินได ้ (452.52) (459.79) 

ก าไรสุทธิ 1,781.90 1,828.24 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ PAT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ เปิดเผยตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14.11 
 

* รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.10 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

PTTLNG 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท พี ที ที  แอลเอ็นจี  จ  ากัด (PTTLNG)  คร้ังท่ี  2/2560                  
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 1,864.56 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น PTTLNG ประจ าปี 2560 เม่ือว ันท่ี 24 เมษายน 2560 มีมติให ้               
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PTTLNG จ านวน 428 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน         
4,280 ลา้นบาท โดยไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 1,479.60 ลา้นบาท 909.92 ลา้นบาท 
และ 386.49 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 และวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ตามล าดบั 
 

PTTGM/ PTTER 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559  มีมติอนุมติัการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 
จ ากดั (PTTER) โดยให้บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (PTTGM) เขา้ถือบริษทัท่ี PTTER 
ถือหุน้ทั้งหมด ยกเวน้ East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG)  โดย PTTGM ไดเ้รียกช าระค่า
หุ้นเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท 22,750 ลา้นบาท และ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้ช าระ   
ค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 13 กนัยายน 
2560 ตามล าดบั และ PTTER ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระแก่บริษทัฯ เป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 950.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 31,773.44 ลา้นบาท   
 

จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างทางการเงินดงักล่าว บริษทัฯ ประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนใน PTTGM และ PTTER  ดว้ยวิธีการคิดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
ในอนาคต ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
PTTGM จ านวน 14,062.46 ลา้นบาท และ PTTER จ านวน 19,442.23 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 
33,504.69 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ PTTER จ านวน 34,692.27 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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PTTGL 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560  เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  ไดมี้มติ
อนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท พี ทีที  โกลบอล แอลเอ็นจี จ  ากัด (PTTGL)  ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนกับ           
บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารธุรกิจ จ ากดั  (PTTEP BC) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยบริษทัฯ และPTTEPBC ถือหุน้ในสัดส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 50  
 

PTTGL มีทุนจดทะเบียน 8 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 4 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 และเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2560  PTTGLไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 5,206.72 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่า
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 
 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.10 รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ) 
 

PTTT LDN 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560  มีมติอนุมติั
การเพิ่มทุนจดทะเบียน PTT International Trading London Ltd  (PTTT LDN) โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2560  PTTT LDN ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ            
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 329.59 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ช าระค่าหุ้น   
เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

 
14.11 ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

บริษัทฯ ย ังไม่ รับ รู้ ส่ วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน)  ของบริษัทร่วมบางแห่ง ส าหรับปี ส้ินสุด                        
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ  านวน  11.60 ล้านบาท (2559 : (28.67) ล้านบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมี           
ผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ  านวน 16.37 ลา้นบาท     
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 102.97 ลา้นบาท) 
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14.12 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอ านาจในการออกเสียงต่างจาก
สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หน่วย : ร้อยละ 
บริษัท สัดส่วนอ านาจในการออกเสียง สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ 

บริษทัร่วม   
THAPPLINE 49.22 49.21 

 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 

  สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ
ทีถ่ือโดยส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

  (ร้อยละ) 
ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ในประเทศ 2560 2559 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
(มหาชน) (PTTEP) 

ไทย 34.71 34.71 

บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (TOP) ไทย 50.90 50.07 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) ไทย 61.49 61.49 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
(PTTGC) 

ไทย 51.11 50.58 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั  
(มหาชน) (GPSC) 

ไทย 25.00 25.00 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการ

ระหวา่งกนั   
 

สรุปรายการฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 188,400.09 126,211.39 47,904.09 140,737.59 9,917.98 185,972.83 115,730.64 39,970.19 127,513.47 11,665.02 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 439,721.21 102,095.86 139,100.85 294,226.34 49,964.37 490,916.70 101,995.80 132,529.68 265,652.73 46,248.10 

หน้ีสินหมุนเวียน (52,330.50) (33,379.41) (49,747.69) (60,312.88) (4,087.58) (39,442.94) (34,294.87) (52,839.53) (53,267.60) (4,197.31) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (199,416.07) (67,766.12) (49,344.61) (94,386.95) (15,506.92) (229,462.67) (71,829.57) (39,666.03) (91,229.84) (15,076.86) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 376,374.73 127,161.72 87,912.64 280,264.10 40,287.85 407,983.92 111,602.00 79,994.31 248,668.76 38,638.95 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 220,759.68 60,016.47 33,804.00 134,383.81 28,845.59 242,078.98 53,366.84 30,774.60 121,578.77 27,775.64 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 155,615.05 67,145.25 54,108.64 145,880.29 11,442.26 165,904.94 58,235.16 49,219.71 127,089.99 10,863.31 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการ

ระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

รายได ้ 152,581.15 342,932.86 215,899.17 448,789.57 21,286.62 150,689.32 277,244.03 181,553.68 352,433.97 21,784.83 

ค่าใชจ่้าย (126,014.73) (312,078.03) (201,085.09) (402,699.27) (17,689.69) (127,744.87) (253,355.23) (172,530.25) (323,528.82) (18,772.62) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 26,566.42 30,854.83 14,814.08 46,090.30 3,596.93 22,944.45 23,888.80 9,023.43 28,905.15 3,012.21 

ภาษีเงินได ้ (5,986.95) (5,529.49) (2,181.34) (3,863.24) (256.76) (10,084.73) (2,295.46) (282.42) (3,025.09) (140.23) 

ก าไรสุทธิ 20,579.47 25,325.34 12,632.74 42,227.06 3,340.17 12,859.72 21,593.34 8,741.01 25,880.06 2,871.98 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (34,796.06) (310.29) (67.23) (1,041.90) (25.77) (853.02) (9.41) (115.58) (405.34) (96.73) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (14,216.59) 25,015.05 12,565.51 41,185.16 3,314.40 12,006.70 21,583.93 8,625.43 25,474.72 2,775.25 

ส่วนของบริษทัใหญ่ (9,281.50) 12,041.86 4,837.31 18,633.84 2,362.24 7,838.74 10,600.20 3,309.95 12,474.81 1,951.89 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,935.09) 12,973.19 7,728.20 22,551.32 952.16 4,167.96 10,983.73 5,315.48 12,999.91 823.36 
เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 5,512.39 4,607.79 2,912.16 8,550.66 430.76 3,788.96 3,376.83 2,777.74 5,693.02 393.30 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

14.13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลงัปรับนโยบายการบญัชี ก่อนการตดัรายการ

ระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

สรุปรายการกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2560 2559 

 PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC PTTEP TOP IRPC PTTGC GPSC 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 89,704.08 33,985.38 20,385.01 58,395.96 3,152.97 80,480.38 23,181.63 7,227.46 44,490.25 4,130.09 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (85,783.66) (30,073.51) (11,240.33) (36,821.84) (2,362.97) (95,999.99) (18,348.15) (10,689.87) (111.18) (1,049.28) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (22,539.55) (18,794.24) (9,042.03) (10,674.82) (2,305.36) (19,211.30) (9,397.30) 1,928.77 (24,584.06) (382.97) 

อ่ืน ๆ (5,037.92) (614.97) - 1,386.71 (14.34) (292.39) (76.22) - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (23,657.05) (15,497.34) 102.65 12,286.01 (1,529.70) (35,023.30) (4,640.04) (1,533.64) 19,795.01 2,697.84 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทฯ      

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน     

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui)) จีน การตลาดน ้ ามนั 25.00 25.00 

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming)) จีน การตลาดน ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) 
    (กลุ่มบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 20.00 - 

บริษทั บริการน ้ ามนัอากาศยาน จ ากดั (IPS) ไทย บริการเติมน ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Corpus) ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยส าเร็จรูป 0.48 0.48 

บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT)* ไทย ท่อขนส่งน ้ ามนั - - 
     

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี     

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (BJC) ไทย ผลิตสินคา้อุปโภค
บริโภคและใหบ้ริการ 

  

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) ไทย บริการทางการแพทย ์   

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
(BTS) 

ไทย ขนส่งและโลจิสติกส์   

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (IVL) ไทย ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์   

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

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (BAY) ไทย ธนาคาร   

Emirates NBD (ENBD) สหรัฐ
อาหรับ 
เอมิเรตส์ 

ธนาคาร   

 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สดัส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090  
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อย      

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน      

กลุ่มบริษัท PTTEP     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 15.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTGL     

Petronas LNG 9 Sdn. Bhd. (PL9SB) มาเลเซีย แปรรูปก๊าซธรรมชาติ
เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว 

10.00 - 

กลุ่มบริษัท GPSC     

24M Technologies, Inc. (24M) สหรัฐ 
อเมริกา 

วจิยัและพฒันา
แบตเตอร่ี 

18.00 19.00 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 10.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTOR     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 10.00 - 

กลุ่มบริษัท PTTT     

KIC Oil Terminal Sdn. Bhd. (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

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

Kadriah I Ltd. (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Ltd. (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

กลุ่มบริษัท PTTGC     

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

สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 15.34 15.34 

Exeltium SAS (EXS) ฝร่ังเศส ธุรกิจไฟฟ้า 4.00 4.00 

บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 15.00 - 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

15.1 ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 (ร้อยละ) 

   2560 2559 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อย (ต่อ)     

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน (ต่อ)     

กลุ่มบริษัท TOP     

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 15.00 - 

กลุ่มบริษัท IRPC     

บริษทั ทีพีไอ อีโออีจี จ ากดั (TPIE) ไทย การใหสิ้นเช่ือ 36.31 36.31 

บริษทั ทีพีไอ โฮลด้ิง จ ากดั (TPIH) ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 35.01 35.01 

บริษทั พรชยัวสิาหกิจ จ ากดั (PEC) ไทย ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 23.65 23.65 

บริษทั อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(TSSI) 

ไทย ผลิตเหลก็ลวด 16.24 16.24 

บริษทั ระยอง อะเซททีลีน จ ากดั (RAC) ไทย ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม 13.04 13.04 

บริษทั ไดอะ โพลีอะคริเลต จ ากดั (DIA) ไทย ผลิตเมด็พลาสติก 3.65 3.65 

บริษทั สานพลงั วสิาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั (PTTSE) ไทย ธุรกิจเพ่ือสงัคม 15.00 - 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารทุน         

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

2.  PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 
3.  PTTSE 100.00 - 2.49 - 0.50 - - - 

4.  IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
5.  Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
6.  FPT* - - 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 
7.   PL9SB 10.00 - 9,740.55 - - - - - 
8.  24M 18.00 19.00 715.62 715.62 - - - - 

9.   RPCL 15.00 15.00 888.75 888.75 - - 270.00 420.00 
10.  KOT 10.00 10.00 114.83 125.90 - - - - 

11.  KIF 10.00 10.00 47.59 52.17 - - - - 
12.  K I 10.00 10.00 239.19 262.24 - - - - 
13.  K II 10.00 10.00 63.93 70.10 - - - - 

14.  API 15.34 15.34 290.24 290.24 - - - 14.11 
15.  EXS 4.00 4.00 282.88 282.88 - - - - 

16.  TPIE 36.31 36.31 828.94 828.94 - - - - 
17.  TPIH 35.01 35.01 1,415.90 1,415.90 - - - - 
18.  PEC 23.65 23.65 1,118.95 1,118.95 - - - - 
19.  TSSI 16.24 16.24 673.35 673.35 - - - - 
         

20.  RAC 13.04 13.04 15.00 15.00 - - - - 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สดัส่วนความเป็นเจา้ของร้อยละ 0.0000090 จ านวน 66 หุน้  
เป็นเงินจ านวน 22,220.00 บาท 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

15.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วน 
ความเป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

ราคาทุน/ ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงนิปันผลรับ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารทุน (ต่อ)         

21.  DIA 3.65 3.65 8.50 8.50 - - 1.91 2.55 

22.  อ่ืน - - 2.00 0.50 - - - - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 16,470.24 6,770.57 22.03 21.53   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,957.81) (4,564.69) (14.14) (14.14)   

รวม 12,512.43 2,205.88 7.89 7.39 271.91 436.66 
เงินลงทุนระยะยาว 
ในตราสารหน้ี         

23.  BJC   2,500.00 - 2,500.00 - - - 

24.  BDMS   420.70 - 420.70 - - - 

25.  BTS   451.10 - 451.10 - - - 

26.  IVL   500.00 - 500.00 - - - 

27.  CBQ   6,502.92 - 6,502.92 - - - 

28.  BAY   2,505.49 - 2,505.49 - - - 

29.  ENBD   2,276.02 - 2,276.02 - - - 

รวม 15,156.23 - 15,156.23 - - - 

รวม 27,668.66 2,205.88 15,164.12 7.39 271.91 436.66 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 

15.3 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี    
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,205.88 1,969.13 7.39 7.39 

 - เงินลงทุนเพ่ิม 9,883.54 236.75 0.50 - 

 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่  
      (หมายเหตฯุ 21) 562.00 - - - 

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (138.99) - - - 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,512.43 2,205.88 7.89 7.39 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,156.23 - 15,156.23 - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,668.66 2,205.88 15,164.12 7.39 

 
15.4  รายการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

PTTSE 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2560  เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติ   
อนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด (PTTSE) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง           
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.  ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)                
บ ริษัท  พี ที ที  โกลบอล  เค มิคอลจ ากัด  (มหาชน)  บ ริษัท  ไออา ร์พี ซี  จ  า กัด  (มหาชน )                       
บริษัท ไทยออยล์ จ  ากัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ  ากัด (มหาชน)                 
และบริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจการดา้นวสิาหกิจเพื่อสังคม  
 
PTTSE มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 0.50 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี  5 
กนัยายน 2560 

  



156 
 

156 

16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 5,204.67 2,308.50 - 7,513.17 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (871.20) - (871.20) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (354.35) - - (354.35) 
มลูค่าตามบญัชี 4,850.32 1,437.30 - 6,287.62 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 4,850.32 1,437.30 - 6,287.62 
 - เพ่ิมข้ึน 7.85 26.64 - 34.49 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 12.43 - 12.43 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.50) (1.72) - (2.22) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (104.77) - (104.77) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 5,212.02 2,343.68 - 7,555.70 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (973.80) - (973.80) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (354.35) - - (354.35) 
มลูค่าตามบญัชี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 4,857.67 1,369.88 - 6,227.55 
 - เพ่ิมข้ึน 1.29 13.24 6.16 20.69 
 - โอนเปล่ียนประเภท 4.82 27.02 (1.39) 30.45 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (15.80) (1.98) - (17.78) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (114.88) - (114.88) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) 87.40 - - 87.40 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 4,935.38 1,293.28 4.77 6,233.43 

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 5,202.33 2,374.80 4.77 7,581.90 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,081.52) - (1,081.52) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (266.95) - - (266.95) 
มลูค่าตามบญัชี 4,935.38 1,293.28 4.77 6,233.43 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (ต่อ) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 3,574.41 467.63 - 4,042.04 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (199.51) - (199.51) 
มลูค่าตามบญัชี 3,574.41 268.12 - 3,842.53 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 3,574.41 268.12 - 3,842.53 
 - เพ่ิมข้ึน - 3.23 - 3.23 
 - โอนเปล่ียนประเภท - 12.43 - 12.43 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (1.46) - (1.46) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (17.17) - (17.17) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 3,574.41 480.29 - 4,054.70 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (215.14) - (215.14) 
มลูค่าตามบญัชี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560      
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 3,574.41 265.15 - 3,839.56 
 - เพ่ิมข้ึน - 4.11 6.16 10.27 
 - โอนเปล่ียนประเภท (3.35) 27.03 (1.39) 22.29 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (1.98) - (1.98) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (19.01) - (19.01) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,571.06 275.30 4.77 3,851.13 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 3,571.06 503.64 4.77 4,079.47 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (228.34) - (228.34) 
มลูค่าตามบญัชี 3,571.06 275.30 4.77 3,851.13 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559         
ราคาทุน 31,069.00 238,685.22 810,411.63 896,762.59 62,153.94 21,551.73 163,846.46 2,224,480.57 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (129,632.44) (342,744.96) (519,651.56) (28,395.30) (12,491.54) - (1,032,915.80) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (214.38) (203.00) (2,426.68) (43,711.35) (14,606.29) (12.29) (2,535.45) (63,709.44) 
มลูค่าตามบญัชี 30,854.62 108,849.78 465,239.99 333,399.68 19,152.35 9,047.90 161,311.01 1,127,855.33 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559          
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 30,854.62 108,849.78 465,239.99 333,399.68 19,152.35 9,047.90 161,311.01 1,127,855.33 
 - เพ่ิมข้ึน 2,058.92 763.75 4,017.41 39,757.66 574.98 1,084.59 61,340.46 109,597.77 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - - 2,807.53 2,807.53 
 - โอนเปล่ียนประเภท 2,689.22 37,549.35 83,080.47  2,115.52  38.18 1,088.91 (122,730.80)  3,830.85  
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (12.07) (155.06)  (751.30)  (7,693.53) (22.53) (173.02) (43.46)  (8,850.97) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (10,968.21) (37,561.30) (71,071.46) (1,523.72) (2,169.00) - (123,293.69) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.71) (0.55) (1,636.35) (126.56) - (42.89) (1,807.06) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4.70 5.80 33.56 - - - 109.07 153.13 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14.25) (71.63) (239.25) (2,979.53) (153.10) (2.61) (129.86) (3,590.23) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 

         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559          
ราคาทุน 35,790.82 276,184.68 890,494.80 915,475.02 62,309.54 23,030.01 104,973.41 2,308,258.28 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (140,015.22) (375,016.81) (579,593.92) (29,739.50) (14,153.24) - (1,138,518.69) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (209.68) (196.39) (1,658.96) (43,989.11) (14,630.44) - (2,352.35) (63,036.93) 
มลูค่าตามบญัชี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย ์
เหมือง 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560          
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 35,581.14 135,973.07 513,819.03 291,891.99 17,939.60 8,876.77 102,621.06 1,106,702.66 
 - เพ่ิมข้ึน 4,183.63 3,109.69 13,977.09 48,607.48 988.64 983.82 46,142.24 117,992.59 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - - 1,907.56 1,907.56  
 - โอนเปล่ียนประเภท (40.64) 10,808.22 69,985.93 748.98 7.55 712.10  (82,934.42) (712.28) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,512.38) (130.94) (585.82) (2,857.05) (615.21) (61.88) (284.52) (6,047.80) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (11,400.46) (40,701.22) (54,131.68) (1,521.34) (2,191.35) - (109,946.05) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (409.35) (1,212.94) - (2,807.31) (546.36) (313.31) (5,289.27) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) 110.03 42.91 46.99 - - - - 199.93 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (52.25) (304.72) (144.52) (25,350.13) (1,431.33) (19.25) (599.24) (27,901.44) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 38,269.53 137,688.42 555,184.54 258,909.59 12,560.60 7,753.85 66,539.37 1,076,905.90 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560          
ราคาทุน 38,369.18 288,813.65 966,165.37 879,673.52 53,209.26 23,852.24 68,250.88 2,318,334.10 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (150,417.72) (407,753.27) (580,556.01) (26,775.94) (15,552.03) - (1,181,054.97) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (99.65) (707.51) (3,227.56) (40,207.92) (13,872.72) (546.36) (1,711.51) (60,373.23) 
มลูค่าตามบญัชี 38,269.53 137,688.42 555,184.54 258,909.59 12,560.60 7,753.85 66,539.37 1,076,905.90 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นภาระค ้าประกนั เป็นเงินจ านวน 33,169.75 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 45,363.19 ลา้นบาท) 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคาร 
และส่วน 

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559       
ราคาทุน 8,595.14 39,071.27 329,012.29 13,277.50 46,271.34 436,227.54 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (16,010.44) (134,261.77) (8,744.57) - (159,016.78) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (22.07) (4.70) (681.67) - - (708.44) 
มลูค่าตามบญัชี 8,573.07 23,056.13 194,068.85 4,532.93 46,271.34 276,502.32 
 

      

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559        
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 8,573.07 23,056.13 194,068.85 4,532.93 46,271.34 276,502.32 
 - เพ่ิมข้ึน 187.58 289.51 2,451.70 560.40 18,894.81 22,384.00 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 1,055.04 1,055.04 
 - โอนเปล่ียนประเภท 2,690.29 2,426.32 21,704.51 817.23 (25,210.55) 2,427.80 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ - (26.40) (149.73) (46.98) - (223.11) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,684.41) (14,058.43) (1,419.70) - (17,162.54) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.16) - - - (0.16) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4.70 4.70 8.83 - - 18.23 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 11,473.01 41,570.53 348,960.01 14,496.95 41,010.64 457,511.14 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (17,504.68) (144,926.69) (10,053.07) - (172,484.44) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (17.37) (0.16) (7.59) - - (25.12) 
มลูค่าตามบญัชี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน 

 
 

อาคาร 
และส่วน 

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
อ่ืน ๆ 

 

งานระหวา่ง 
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560        
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 11,455.64 24,065.69 204,025.73 4,443.88 41,010.64 285,001.58 
 - เพ่ิมข้ึน 933.85 512.10 1,266.91 482.85 19,454.27 22,649.98 
 - ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 843.85 843.85 
 - โอนเปล่ียนประเภท 369.24 5,298.92 34,058.18 334.21 (41,071.59) (1,011.04) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,745.72) (51.98) (23.49) (45.74) - (1,866.93) 
 - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,848.00) (14,546.11) (1,429.20) - (17,823.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (53.00) (36.32) - - (89.32) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(หมายเหตุฯ 21) 17.37 0.16 7.59 - - 25.12 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 11,030.38 27,923.89 224,752.49 3,786.00 20,237.17 287,729.93 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        
ราคาทุน 11,030.38 47,075.51 383,419.77 15,128.11 20,237.17 476,890.94 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (19,098.62) (158,630.96) (11,342.11) - (189,071.69) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (53.00) (36.32) - - (89.32) 
มลูค่าตามบญัชี 11,030.38 27,923.89 224,752.49 3,786.00 20,237.17 287,729.93 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปี 2560 กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรา
การตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยร้์อยละ 1.10 - 5.25 (2559 : ร้อยละ 1.50 - 5.75) 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยู่ในเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์อ่ืนๆ ได้แก่ สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 10,782.04 10,780.35 10,038.70 10,007.25 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,655.80) (4,109.59) (4,273.61) (3,719.78) 

มูลค่าตามบญัชี 6,126.24 6,670.76 5,765.09 6,287.47 
 
 

18. ค่าความนิยม 
 

การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  50,778.17 51,408.13 
 - ซ้ือธุรกิจ  - (15.98) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (795.61) (336.17) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,294.30) (277.81) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  46,688.26 50,778.17 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559     
ราคาทุน  16,943.76   30,567.99   9,273.83   56,785.58  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (7,645.38)  (11,456.61)  (4,048.09)  (23,150.08) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (11.82)  (122.02) -  (133.84) 
มูลค่าตามบญัชี  9,286.56   18,989.36   5,225.74   33,501.66  
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,286.56  18,989.36   5,225.74   33,501.66  
 - ซ้ือธุรกิจ  118.87  -  -  118.87  
 - เพ่ิมข้ึน 886.30  1,231.36   579.85   2,697.51  
 - โอนเปล่ียนประเภท 575.56   692.05   (430.86) 836.75 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (17.69)  (32.63) (22.22)   (72.54) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,729.62)  (1,110.11)  (389.58)  (3,229.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (319.36) -  (319.36) 
 - โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -  32.63   -  32.63 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (6.83)  (41.01)  (18.04)  (65.88) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  9,113.15   19,442.29   4,944.89   33,500.33  
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน  18,423.81   32,387.97   9,345.33   60,157.11  
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (9,310.66)  (12,535.85)  (4,400.44)  (26,246.95) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  -  (409.83)  -  (409.83) 
มูลค่าตามบญัชี  9,113.15   19,442.29   4,944.89   33,500.33  
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 9,113.15 19,442.29 4,944.89 33,500.33 
 - เพ่ิมข้ึน 889.65 270.51 731.62 1,891.78 
 - โอนเปล่ียนประเภท 1,293.48 71.97 (199.67) 1,165.78 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.15) (3.21) (7.52) (10.88) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,853.24) (1,088.12) (430.46) (3,371.82) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) - (470.42) (21.85) (492.27) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (307.51) (18.27) (249.46) (575.24) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,135.38 18,204.75 4,767.55 32,107.68 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 19,996.09 32,687.28 9,228.14 61,911.51 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,860.71) (13,645.30) (4,438.74) (28,944.75) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (837.23) (21.85) (859.08) 
มูลค่าตามบญัชี 9,135.38 18,204.75 4,767.55 32,107.68 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์ 
ซอฟตแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559     
ราคาทุน 4,665.38 19,732.16 52.50 24,450.04 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,522.91) (7,280.35) (2.66) (9,805.92) 
มูลค่าตามบญัชี 2,142.47 12,451.81 49.84 14,644.12 
 

    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,142.47 12,451.81 49.84 14,644.12 
 - เพ่ิมข้ึน 240.94 0.07 15.00 256.01 
 - โอนเปล่ียนประเภท 422.13 219.79 - 641.92 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.49) - - (0.49) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (667.77) (522.87) (2.85) (1,193.49) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
 

    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 5,324.86 19,952.02 67.50 25,344.38 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,187.58) (7,803.22) (5.51) (10,996.31) 
มูลค่าตามบญัชี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560      
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,137.28 12,148.80 61.99 14,348.07 
 - เพ่ิมข้ึน 304.03 5.55 - 309.58 
 - โอนเปล่ียนประเภท 1,063.82 5.76 - 1,069.58 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (0.16) - - (0.16) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (796.06) (523.27) (4.12) (1,323.45) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,708.91 11,636.84 57.87 14,403.62 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      
ราคาทุน 6,691.53 19,963.08 67.50 26,722.11 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,982.62) (8,326.24) (9.63) (12,318.49) 
มูลค่าตามบญัชี 2,708.91 11,636.84 57.87 14,403.62 
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20. สินทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและประเมินค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยใ์นการส ารวจ
และประเมินค่า 
แหล่งปิโตรเลียม 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559    

ราคาทุน 180,580.92 962.71 181,543.63 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (40,954.03) (180.11) (41,134.14) 
มลูค่าตามบญัชี 139,626.89 782.60 140,409.49 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559     
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 139,626.89 782.60 140,409.49 
 - เพ่ิมข้ึน 696.37 6.78 703.15 
 - โอนเปล่ียนประเภท (2,115.52) (38.11) (2,153.63) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (1,002.15) - (1,002.15) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (50.85) - (50.85) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน (444.08) (11.96) (456.04) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 136,710.66 739.31 137,449.97 

 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     
ราคาทุน 178,484.00 918.13 179,402.13 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (41,773.34) (178.82) (41,952.16) 
มลูค่าตามบญัชี 136,710.66 739.31 137,449.97 
 

   

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560     
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 136,710.66 739.31 137,449.97 
 - เพ่ิมข้ึน 774.80 6.65 781.45 
 - โอนเปล่ียนประเภท (749.00) - (749.00) 
 - ขายและจ าหน่าย - สุทธิ (46.31) - (46.31) 
 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (หมายเหตุฯ 21) (18,504.89) - (18,504.89) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,110.27) (61.23) (10,171.50) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี 108,074.99 684.73 108,759.72 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 166,614.27 847.84 167,462.11 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (58,539.28) (163.11) (58,702.39) 
มลูค่าตามบญัชี 108,074.99 684.73 108,759.72 
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21. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัท าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า ราคาตาม
บญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งาน รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะท าการ
ทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี โดยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่า    
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยต์  ่ากวา่มูลตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมอาจถูกกลบัรายการ หากประมาณการ และ
ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนมีการเปล่ียนแปลงไป 
 

ในระหว่างปี 2560 มีขอ้บ่งช้ีท่ีส าคญัส าหรับกลุ่มบริษทัในการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์อาทิ 
ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการท่ีหยดุด าเนินการหรือท่ีมีความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน การเปล่ียน
บทบาทการด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษทัย่อย การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ
โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษทั รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัลกัษณะการใช้
สินทรัพยแ์ละสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้านของกลุ่มบริษทั เป็นตน้ 
 

ในการวดัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดใ้ชป้ระมาณการ และขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น ปริมาณ
ส ารองปิโตรเลียมและถ่านหิน ราคาน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ราคาถ่านหิน อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อตัราคิดลด รายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัได้รับรู้ (โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า    
ของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ 14.7.3) - 33,715.65 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตฯุ 15.3) (562.00) - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตฯุ 16) (87.40) - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (หมายเหตุฯ 17) 5,089.34 64.20 
ค่าความนิยม (หมายเหตฯุ 18) 795.61 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตฯุ 19) 492.27 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 20) 18,504.89 - 
สินทรัพยอ่ื์น 614.93 1.51 

รวม 24,847.64 33,781.36 
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22. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

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

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ 5 - 50 

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

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย 40 
 

22.1 ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั     
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 37,827.43 30,635.96 8,317.79 8,885.11 

ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (500.79) 1,146.50 (33.27) 898.99 

 37,326.64 31,782.46 8,284.52 9,784.10 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (3,495.81) (3,442.61) 1,409.04 (711.33) 
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
การแปลงค่าฐานภาษี  (5,524.25) (1,746.78) - - 

 (9,020.06) (5,189.39) 1,409.04 (711.33) 

รวม 28,306.58 26,593.07 9,693.56 9,072.77 
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22. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 

 

ยอดสุทธิ  
ณ วนัท่ี  

1 ม.ค. 60 ก าไร(ขาดทุน) 
ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน อ่ืน ๆ ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้
รอการตดั
บญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,688.36) (1,219.95) - 4,938.73 - (57,969.58) 7,530.41 (65,499.99) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (137.23) 145.54 - 9.86 - 18.17 183.26 (165.09) 
เงินลงทุน 116.32 (60.57) - - - 55.75 55.75 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (1,879.21) - 1,135.50 (0.12) - (743.83) 1.31 (745.14) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,176.04) (971.71) - 10.62 - (3,137.13) 451.07 (3,588.20) 
สินคา้คงเหลือ 150.01 27.35 - 0.05 - 177.41 183.10 (5.69) 
เงินกูย้มื 224.60 (365.10) - - - (140.50) - (140.50) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,566.50 492.69 177.69 (235.34) - 6,001.54 6,002.23 (0.69) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 19,587.23 2,160.44 - (1,754.93) - 19,992.74 19,992.74 - 
ขาดทุนสะสมยกไป 3,434.21 3,929.02 33.31 (366.65) - 7,029.89 7,029.89 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศ
ออสเตรเลีย 2,484.13 - - (218.37) - 2,265.76 2,265.76 - 

อ่ืน ๆ 4,407.45 (641.90) (582.74) 505.24 25.35 3,713.40 4,505.71 (792.31) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (33,439.19) 9,020.06 763.76 2,935.52 25.35 (20,694.50) 50,270.75 (70,965.25) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (35,169.53) 35,169.53 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ      (20,694.50) 15,101.22 (35,795.72) 
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22. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

22.2 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59 

 

ยอดสุทธิ 
ณ วนัท่ี 

1 ม.ค. 59 ก าไร(ขาดทุน) 
ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน ซ้ือธุรกิจ 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน ยอดสุทธิ 

สินทรัพย ์
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

หน้ีสิน 
ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,229.89) (7,423.02) - - (35.45) (61,688.36) 8,780.45 (70,468.81) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,721.23) 9,621.30 - (34.29) (3.01) (137.23) 230.76 (367.99) 
เงินลงทุน 61.46 54.86 - - - 116.32 116.32 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย (877.45) - (1,001.66) - (0.10) (1,879.21) 0.08 (1,879.29) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,098.42) (76.46) - - (1.16) (2,176.04) 416.33 (2,592.37) 
สินคา้คงเหลือ 20.69 130.19 - - (0.87) 150.01 151.49 (1.48) 
เงินกูย้มื 268.72 (44.12) - - - 224.60 239.26 (14.66) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,144.22 211.31 230.89 - (19.92) 5,566.50 5,567.20 (0.70) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 15,818.31 3,294.16 - - 474.76 19,587.23 19,940.65 (353.42) 
ขาดทุนสะสมยกไป 5,754.54 (2,643.27) 407.88 - (84.94) 3,434.21 3,434.21 - 
ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมใน

ประเทศออสเตรเลีย 2,502.02 - - - (17.89) 2,484.13 2,484.13 - 
ผลกระทบทางภาษีจากการแปลงค่าฐานภาษี (5,345.55) 1,747.39 - - 69.36 (3,528.80) 253.28 (3,782.08) 

อ่ืน ๆ 2,356.96 317.05 1,806.09 - (72.65) 4,407.45 5,714.66 (1,307.21) 

ยอดรวมก่อนหกักลบรายการของภาษี (40,345.62) 5,189.39 1,443.20 (34.29) 308.13 (33,439.19) 47,328.82 (80,768.01) 

การหกักลบรายการของภาษี      - (36,747.62) 36,747.62 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ      (33,439.19) 10,581.20 (44,020.39) 
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23. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559* 2560 2559* 

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว 2,007.67 5,087.19 1,217.04 2,772.04 

เงินจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 23,112.41 29,943.86 4,690.90 5,993.48 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 559.86 1,529.68 620.62 1,777.46 

เงินกองทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 4,292.84 4,151.82 - - 
อ่ืน ๆ 6,374.01 7,211.49 167.26 135.94 

รวม 36,346.79   47,924.04 6,695.82 10,678.92 
 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้ส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นต ่า
ท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายก๊าซ (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้ าระเงินล่วงหน้าไป
แลว้ในปีสัญญาต่อ ๆ ไป (Make-up Right) โดยไม่มีก าหนดเวลา  
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือส าหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบได้
ของปี 2543 
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มรายการใหม่ เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการน าเสนองบการเงินงวดปัจจุบนั  
 

24. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ีย  
ร้อยละ 1.61 - 5.25ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 5.25 ต่อปี) 

 
25. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 

 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,692.83 2,837.80 3,290.94 2,494.78 
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ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
 การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 2,072.75 1,965.01 - - 

อ่ืน ๆ 3,192.93 3,158.26 1,274.88 895.35 

รวม 8,958.51 7,961.07 4,565.82 3,390.13 

 
26. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 13,742.71 17,970.11 14.51 4,143.52 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 15,141.42 2,561.11 10,182.63 - 

หุน้กู ้- สกลุบาท 26,049.47 22,820.12 18,549.47 8,136.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 10,562.90 19,775.03 - 11,208.06 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 937.43 929.32 693.33 652.23 

รวม 66,433.93 64,055.69 29,439.94 24,139.81 
 

 

เงินกูย้มืระยะยาว 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 76,554.42 78,668.68 1,000.00 7,014.51 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 36,598.69 51,583.34 6,753.49 18,321.48 

หุน้กู ้- สกลุบาท 194,970.13 206,065.19 109,715.20 128,297.47 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 131,981.09 177,048.98 28,152.20 51,715.68 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,815.33 5,900.71 4,494.58 5,554.54 

รวม 444,919.66 519,266.90 150,115.47 210,903.68 
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26. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 จ  าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 129,584.07 137,231.35 10,182.63 21,260.77 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 381,769.52 446,091.24 169,372.78 213,782.72 

รวม 511,353.59 583,322.59 179,555.41 235,043.49 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินกูย้มื - สกลุบาท 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 0.50% - 7.83% 
เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 2.07% - 17.00% 1.85% - 17.00% 2.15% 2.54% 
- ยโูร 2.50% 2.50% - 6.00% - - 
- เยนญ่ีปุ่น 1.50% - 4.45% 1.50% - 4.45% 4.45% 4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 2.21% - 6.80% 3.41% - 6.58% 3.50% - 6.80% 3.50% - 6.58% 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ     

- ดอลลาร์สหรัฐ 3.63% - 6.51% 3.38% - 6.51% 4.50% - 5.88% 3.38% - 5.88% 
- เยนญ่ีปุ่น - 2.71% - 2.71% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.60% - 12.00% 3.76% - 12.00% 3.76% - 4.65% 3.76% - 4.65% 
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26. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

26.1 เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้ืมสกุลบาท และสกุลต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ ยโูร เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 96,638.79 1,149.51 126.32 26,160.94 150,783.24 
 - กูเ้พ่ิม 25,938.06 100.00 50.49 4,038.12 32,642.87 
 - ช าระคืน (32,122.78) (141.27) (10.48) - (37,413.55) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - (2,113.46) 
 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - (1,862.25) 

 - อ่ืน ๆ (156.94) 2.56 0.96 9.35 0.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 90,297.13 1,110.80 167.29 30,208.41 142,037.24 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,742.71) (444.67) (10.69) (419.99) (28,884.13) 

เงินกูย้มืระยะยาว 76,554.42 666.13 156.60 29,788.42 113,153.11 
 
 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น 

รวมเทียบเท่า 
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 11,158.03 310.00 23,000.00 29,479.51 
 - กูเ้พ่ิม - 100.00 - 3,552.86 
 - ช าระคืน (10,143.52) (100.00) - (13,743.77) 

 - ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - (1,337.97) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,014.51 310.00 23,000.00 17,950.63 

 - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14.51) (310.00) - (10,197.14) 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,000.00 - 23,000.00 7,753.49 
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26. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

26.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน      

- ภายใน 1 ปี 1,028.09 1,030.98 766.97 735.85 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,396.64 2,780.07 2,058.62 2,417.06 

- เกิน 5 ปี 2,743.15 3,507.32 2,743.15 3,507.31 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (415.12) (488.34) (380.83) (453.45) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,752.76 6,830.03 5,187.91 6,206.77 

     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

- หน้ีสินหมุนเวยีน  937.43 929.32 693.33 652.23 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 4,815.33 5,900.71 4,494.58 5,554.54 

รวม 5,752.76 6,830.03 5,187.91 6,206.77 
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26. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 13,742.71 15,141.42 26,049.47 10,562.90 937.43 66,433.93 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,316.90 27,351.64 129,215.78 55,570.48 2,187.41 265,642.21 

เกิน 5 ปี 25,237.52 9,247.05 65,754.35 76,410.61 2,627.92 179,277.45 

รวม 90,297.13 51,740.11 221,019.60 142,543.99 5,752.76 511,353.59 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 17,970.11 2,561.11 22,820.12 19,775.03 929.32 64,055.69 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,834.93 41,376.95 134,777.01 36,617.82 2,546.45 275,153.16 

เกิน 5 ปี 18,833.75 10,206.39 71,288.18 140,431.16 3,354.26 244,113.74 

รวม 96,638.79 54,144.45 228,885.31 196,824.01 6,830.03 583,322.59 
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26. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

26.4 ก าหนดช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 14.51 10,182.63 18,549.47 - 693.33 29,439.94 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,000.00 - 71,348.00 - 1,866.66 74,214.66 

เกิน 5 ปี - 6,753.49 38,367.20 28,152.20 2,627.92 75,900.81 

รวม 1,014.51 16,936.12 128,264.67 28,152.20 5,187.91 179,555.41 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 

เงินกูย้มื 
สกลุบาท 

เงินกูย้มื 
สกลุ 

ต่างประเทศ 
หุน้กู ้

สกลุบาท 

หุน้กู ้
สกลุ 

ต่างประเทศ 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน รวม 

ภายใน 1 ปี 4,143.52 - 8,136.00 11,208.06 652.23 24,139.81 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,014.51 11,160.77 85,897.47 - 2,200.29 106,273.04 

เกิน 5 ปี - 7,160.71 42,400.00 51,715.68 3,354.25 104,630.64 

รวม 11,158.03 18,321.48 136,433.47 62,923.74 6,206.77 235,043.49 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  21,072.33 18,787.51 8,140.10 6,760.58 
ตน้ทุนบริการ 1,676.40 1,519.84 681.99 534.21 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 596.11 547.23 274.96 225.65 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงาน 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการ
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 103.01 54.82 6.16 12.67 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (1,152.90) (939.33) (290.50) (256.04) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4.96) (34.13) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 23,313.07 21,072.33 8,877.98 8,140.10 
 

รายละเอียดผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของประมาณการหน้ีสิน
ตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 170.81 817.50 - 789.21 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางการเงิน 290.24 (4,703.06) (33.43) (4,792.10) 

ขาดทุนจากการเปล่ียนขอ้สมมติ 
ทางประชากรศาสตร์ 562.03 5,021.95 98.70 4,865.92 

รวม 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนบริการ 1,676.40 1,519.84 681.99 534.21 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  596.11 547.23 274.96 225.65 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,126.09 1,191.21 71.43 875.70 

รวม 3,398.60 3,258.28 1,028.38 1,635.56 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 656.33 721.05 144.80 121.15 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 209.48 71.09 202.99 66.25 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,484.57 1,319.84 612.53 584.12 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25.14 9.91 2.79 1.01 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,023.08 1,136.39 65.27 863.03 

รวม 3,398.60 3,258.28 1,028.38 1,635.56 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนั
ของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 1.40 - 6.24 1.00 - 7.90 
อตัราเงินเฟ้อ 1.00 - 6.50 1.00 - 7.86 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0.00 - 15.00 0.00 - 15.00 
อตัรามรณะ อา้งอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ อา้งอิงตามประกาศของแต่ละประเทศ 
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27. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี
ใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 2560 2559 

อตัราคิดลด   
อตัราเพ่ิมข้ึน 1% (3,237.50) (2,916.65) 
อตัราลดลง 1% 4,448.39 4,051.18 

 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
กลุ่มบริษทั ส าหรับปี 2560 คือ 18.90 ปี (ส าหรับปี 2559 : 16.55 ปี)    
 

28. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนระยะยาว 
 

การเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  72,751.56 75,746.67 

- ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 11,621.49 4,527.35 
- ใชไ้ประหวา่งปี (824.35) (528.09) 
- กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (1,982.25) (6,418.12) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,701.01) (576.25) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  74,865.44 72,751.56 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 74,865.44 72,751.56 
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29. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559* 2560 2559* 

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 4,155.12 4,700.34 4,045.35 4,585.13 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทน 
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม 6,373.27 9,099.33 - - 

หน้ีสินระยะยาว Make-up 10,495.80 10,089.42 10,495.80 10,089.42 

รายไดร้อรับรู้ 14,002.78 21,901.45 6,342.08 7,266.25 

อ่ืน ๆ 2,817.26 3,484.71 985.38 977.42 

รวม 37,844.23 49,275.25 21,868.61 22,918.22 
 

หน้ีสินระยะยาว Make-up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้ าระ
ล่วงหนา้แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซจริง ท่ีเกินกวา่ภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ
ก๊าซส าหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้(Take-or-Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน 
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดักลุ่มรายการใหม่ เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัการน าเสนองบการเงินงวดปัจจุบนั  
 
 

30. ทุนเรือนหุ้น 
 

30.1 ทุนเรือนหุ้น - ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุ้น) (หุ้น) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 10 2,857,245,725 28,572,457,250 
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30.2 ทุนเรือนหุ้น - ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
 

 จ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและช าระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
สามญั 

รวม 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

 
31. ทุนส ารอง 

 

31.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจดัสรรได ้ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด
แลว้ 
 

31.2 ทุนส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในทุนส ารองเพื่อกองทุนประกนัวนิาศภยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,174.39 1,145.11 1,174.39 1,145.11 
จดัสรรระหวา่งปี 25.60 29.28 25.60 29.28 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,199.99 1,174.39 1,199.99 1,174.39 

 

กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จดัสรรก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากผลการด าเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯ ในแต่
ละปีสมทบเขา้กบัเงินกองทุน 
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32. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง  135,187,012,229 94,039,732,600 104,473,797,974 70,808,045,526 

ปรับปรุงก าไร  (1,670,431,798)   (1,251,699,863) - - 
ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   133,516,580,431 92,788,032,737 104,473,797,974 70,808,045,526 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   (7,409,577) 569,345,640 - - 

รวมก าไร   133,509,170,854 93,357,378,377 104,473,797,974 70,808,045,526 

     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 2,856,299,625 
     

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 
(บาท / หุน้) 46.74 32.48 36.58 24.79 

ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(บาท / หุน้) - 0.20 - - 

ก าไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 46.74 32.68 36.58 24.79 

 
33. รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ผลิตภณัฑน์ ้ ามนั 1,176,823.54 955,098.93 1,063,863.70 937,419.90 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 376,321.57 385,481.40 457,687.73 462,005.12 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 384,770.99 318,839.37 28,899.40 32,955.13 
ผลิตภณัฑเ์หมือง 19,250.09 15,994.85 - - 
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รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 13,639.54 11,773.68 8,564.63 6,825.20 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,898.56 11,643.10 49.50 50.26 

อ่ืน ๆ 18,017.78 20,014.71 315.47 137.88 

รวม 1,995,722.07 1,718,846.04 1,559,380.43 1,439,393.49 
  

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมรายได้
จากการขายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 105,423.32 ล้านบาท และ 
117,298.97 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 90,145.20 ลา้นบาทและ 106,279.70 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
  

34. รายได้อืน่ 
 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้่าขนส่ง 4,994.49 5,033.33 7,391.26 7,749.19 
เงินปันผลรับ 5,008.55 797.96 34,730.34 24,937.11 
ดอกเบ้ียรับ 8,630.25 5,625.35 4,072.99 4,521.72 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (2.09) (2.00) (2.09) (2.00) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,673.81 1,887.21 1,950.95 - 
ก าไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ ์ 692.73 (8,981.50) 2,438.12 181.35 
อ่ืน ๆ  6,270.77 5,322.30 4,418.39 3,375.50 
รวม 28,268.51 9,682.65 54,999.96 40,762.87 
 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืท่ีบริษทัฯ ไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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35. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
 

 

ค่าใชจ่้ายจ าแนกตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
และงานระหวา่งท า (3,554.65) (3,957.87) (4,076.89) (5,809.65) 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,503,068.32 1,265,007.76 1,430,602.45 1,323,745.55 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
(หมายเหตุฯ 9.10) 1,355.36 1,242.60 150.89 112.89 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 49,151.50 43,766.96 10,683.41 9,651.28 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 8,943.99 8,434.78 7,860.15 7,654.19 
ค่าขนส่ง 16,953.80 17,955.37 6,485.87 6,708.15 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 116,289.18 128,733.80 19,507.03 18,674.80 
ค่าซ่อมแซม 14,238.46 15,179.11 3,328.61 3,566.93 
ค่าสาธารณูปโภค 12,607.66 12,439.22 11,045.99 11,703.90 
ค่าเช่าและค่าประกนัภยัทรัพยสิ์น 9,276.83 9,119.56 3,570.71 3,759.54 
ค่าใชจ่้ายในการส ารวจปิโตรเลียม 1,744.62 2,595.14 - - 
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ (149.73) 276.28 (34,459.12) 5,153.80 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 24,847.64 7,203.00 33,781.36 793.45 
อ่ืน ๆ 34,287.45 31,395.09 9,504.92 6,657.40 

รวม 1,789,060.43 1,539,390.80 1,497,985.38 1,392,372.23 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 
ค่าภาคหลวง 13,877.33 13,266.05 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ - 304.38 
รวม 13,877.33 13,570.43 
 
 

37. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ดอกเบ้ียจ่าย      
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 10,897.35 8,949.88 856.10 1,040.92 
 หุน้กู ้ 13,625.10 15,082.98 8,006.47 9,155.62 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 109.52 124.01 86.47 95.96 
 อ่ืน ๆ 3,076.56 3,442.51 1.60 1.27 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 1,377.40 1,287.87 733.07 612.69 

รวม 29,085.93 28,887.25 9,683.71 10,906.46 
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38. ส่วนงานด าเนินงาน  
 

ส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีจดัท าให้กบัผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และ
ร่วมลงทุนกบับริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน า ทั้งน้ี โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่น
บริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ แอฟริกา 
และตะวนัออกกลาง 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ โดยน าผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม 

3. ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ  
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1. ธุรกิจน ้ามนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและน ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนิน
ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศ ในผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตร
เคมี รวมทั้ง ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการบริหารความเส่ียงราคา และการจดัหา
การขนส่งระหวา่งประเทศ 
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3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
ด าเนินธุรกิจกลัน่น ้ ามนั ผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
ใหก้บัตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 

       การด าเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็น
ส่วนงานท่ีตอ้งรายงานแยกต่างหาก 
 
        กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัประเภทส่วนงานด าเนินงาน ดงัน้ี  PTT TANK จากส่วนงาน
ด าเนินงานธุรกิจน ้ ามนัเป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และ PTTGM จากส่วน
งานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจถ่านหิน และไดน้ าส่วนงาน
ด าเนินงานธุรกิจถ่านหินมาแสดงภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภท
ส่วนงานด าเนินงานในปี 2559 ใหม่ เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บัขอ้มูลงวดปัจจุบนั 
 

39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

         กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย ราคาน ้ ามนัในตลาดโลก กลุ่มบริษทัมีรายการซ้ือขาย และกูย้ืมเงิน
บางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรวมทั้งการกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัรดอกเบ้ีย
ทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงท ารายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง เช่น การท าสัญญาซ้ือและขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ ส่วนความเส่ียงจากราคาน ้ ามนัในตลาดโลกได ้ 
มีการป้องกนัโดยการท าสัญญาซ้ือขายราคาน ้ามนัล่วงหนา้  

 

         หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกตอ้ง
รายงานต่อผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท
รวมถึงสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายราคาน ้ ามนัล่วงหน้าท่ียงัคง
คา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
- ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัไดม้ีการท าสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีราคาตาม
สัญญาและอตัราแลกเปลี ่ยนตามส ัญญา ซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 0.3088 - 0.3224 บาท = 1 JPY 513.92 - 
อตัรา 32.3700 - 36.1775 บาท = 1 USD 70,122.18 - 
อตัรา 34.6210 - 36.6700 บาท = 1 USD - 56,544.13 
อตัรา 36.9500 - 40.3900 บาท = 1 EUR - 182.38 
อตัรา 38.5400 - 40.3900 บาท = 1 EUR 27.72 - 
อตัรา 105.8000 - 106.8000 JPY = 1 USD - 18.10 
   

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.2340 - 38.3101 บาท = 1 USD 51,918.08 - 
อตัรา 34.6670 - 36.0880 บาท = 1 USD - 60,115.62 
อตัรา 37.9516 - 37.9769 บาท = 1 EUR - 0.18 
อตัรา 38.4370 - 38.6057 บาท = 1 EUR 20.81 - 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.4747 - 33.1884 บาท = 1 USD 21,116.03 - 
อตัรา 34.9507 - 36.0642 บาท = 1 USD - 18,206.61 
   

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
อตัรา 32.2340 - 38.3101 บาท = 1 USD 41,036.11 - 
อตัรา 34.6670 - 36.0200 บาท = 1 USD - 42,378.86 
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39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้มีการท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินของเงินกู้ยืมระยะยาวในรูปแบบของ
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ (Participating SWAP) ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญา
สิทธิดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

23,000 ลา้นเยน ต่อ 196.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,753.49 7,160.71 6,753.49 7,160.71 
 

ทั้งน้ี สญัญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบก าหนดช าระเกิน 5 ปี ทั้งจ านวน 
 

39.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนระยะยาว
อ่ืน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

2,636 ลา้นบาท ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,636.00 - 2,636.00 
4,000 ลา้นบาท ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

3,000 ลา้นบาท ต่อ 99.66 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ - 3,000.00 - 3,000.00 
9,000 ลา้นบาท ต่อ 285.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
2,500 ลา้นบาท ต่อ 81.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,500.00 - - 
2,640 ลา้นบาท ต่อ 85.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,081.50 - - 
5,000 ลา้นบาท ต่อ 162.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,000.00 5,854.07 - - 
2,234.32 ลา้นบาท ต่อ 64.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,234.32 - - 
2,113.43 ลา้นบาท ต่อ 61.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 2,113.43 - - 
3,372.70 ลา้นบาท ต่อ 100.00 ลา้นดอลลาร์ 3,372.70 - - - 
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สหรัฐ 
6,777.40 ลา้นบาท ต่อ 200.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ 6,777.40 - - - 
27,100 ลา้นบาท ต่อ 844.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 27,100.00 27,100.00 - - 
70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 2,331 ลา้นบาท 2,276.02 - 2,276.02 - 
200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 6,880 ลา้นบาท 6,502.92 - 6,502.92 - 

36,000 ลา้นเยน ต่อ 290.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 11,208.06 - 11,208.06 

รวม 64,029.04 72,727.38 21,778.94 29,844.06 

 
39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

39.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16,500.00 23,006.81 9,000.00 16,844.06 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36,129.04 33,020.89 12,778.94 9,000.00 

เกิน 5 ปี 11,400.00 16,699.68 - 4,000.00 

รวม 64,029.04 72,727.38 21,778.94 29,844.06 

 
39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้โดย
มีเงื ่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ - 10.00 - - 
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สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 16,592.98 35,795.55 16,266.17 35,795.55 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินบาท 2,500.00 10,020.00 - 4,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในสกุลเงินบาท 8,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินเยน 7,372.62 7,900.22 - - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในสกลุเงินยโูร 500.00 - - - 

รวม 34,965.60 57,725.77 24,266.17 43,795.55 

 
39. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

39.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวเิคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3,426.61 4,520.00 - 1,500.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,299.42 47,012.00 22,266.17 42,295.55 

เกิน 5 ปี 7,239.57 6,193.77 2,000.00 - 

รวม 34,965.60 57,725.77 24,266.17 43,795.55 

 
39.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 
 

กลุ่มบริษทัได้ท าอนุพนัธ์ประกนัความเส่ียงราคาน ้ ามนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          
มีปริมาณน ้ามนัตามสัญญาดงักล่าว ซ่ึงจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 
ในงบการเงินรวมมีจ านวน16.41 ลา้นบาร์เรล (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2559:19.26 ลา้นบาร์เรล) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 0.91 ล้านบาร์เรล (ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 : 3.12 
ลา้นบาร์เรล) 
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39.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนดในการให้สินเช่ือซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัทฯ ทั้ งน้ี    
บริษทัฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงโดยปรับนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคล้อง   
กบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหารสินเช่ือต่างๆ ร่วมกับธนาคารเพื่อ     
ให้การสนับสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกค้าส าหรับซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัฯ อาทิ โครงการ
สินเช่ือผ่านธนาคาร (Dealer Financing and Supply Chain Credit Project) การจดัท า
ประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance) และการให้บริการเติมน ้ ามนัดว้ยบตัร 
(Payment card and Fleet card) เพื่อลดความเส่ียงจากการให้สินเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงก าหนดให้มีการจดัระดบัประเมินความ
น่าเช่ือถือส าหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
 

40. การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงกบั
ราคาตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจาก
อตัราตามทอ้งตลาดมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารทุน 4,243.93 - - 4,243.93 
กองทุนรวม 1,113.97 - 170.86 1,284.83 
ตราสารหน้ี - 12,073.65 - 12,073.65 
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ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,445.39 - 2,445.39 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,749.74 - 1,749.74 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 28.06 - 28.06 

สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 645.98 35.77 - 681.75 

สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 826.97 - 826.97 

 -    
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.64 3,043.35 - 3,043.99 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 801.56 - 801.56 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 70.38 - 70.38 

สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 2,293.09 836.80 - 3,129.89 

สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 13.37 - 13.37 

 
40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 6,709.86 - - 6,709.86 
กองทุนรวม 11,719.17 - - 11,719.17 
ตราสารหน้ี - 5,410.51 - 5,410.51 

ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 957.36 - 957.36 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 618.97 - 618.97 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 200.16 - 200.16 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 254.61 116.14 - 370.75 



196 
 

 

สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 378.56 - 378.56 
 -  -  หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 139.95 - 139.95 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 6,330.63 - 6,330.63 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 312.77 - 312.77 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,742.39 4,109.89 - 5,852.28 
สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน ๆ - 45.26 - 45.26 

 
40.     การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารทุน 3,983.75 - - 3,983.75 
กองทุนรวม 378.49 - 170.86 549.35 

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 751.08 - 751.08 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 3.43 - 3.43 

     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 86.70 - 86.70 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 45.19 - 45.19 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 6,549.82 - - 6,549.82 
กองทุนรวม 11,566.43 - - 11,566.43 

ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรา
ดอกเบ้ีย - 618.97 - 618.97 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 99.67 - 99.67 
     หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรา
ดอกเบ้ีย - 1,702.63 - 1,702.63 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 212.29 - 212.29 
 

40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว - 15,195.46 - 15,195.46 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,591.15 9,829.62 22,420.77 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 826.40 - 826.40 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 803.06 - 803.06 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 38.01 - 38.01 
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หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 212,309.87 - 212,309.87 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 131,466.36 - 131,466.36 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 428.58 - 428.58 

สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 43.25 - 43.25 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 12,859.24 10,126.40 22,985.64 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 53.90 - 53.90 
สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ - 648.61 - 648.61 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 136.21 - 136.21 

     หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 250,494.92 - 250,494.92 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 212,803.71 - 212,803.71 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 46.53 - 46.53 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - 974.78 - 974.78 
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40. การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว - 15,195.46 - 15,195.46 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 10,964.62 619.10 11,583.72 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 817.24 - 817.24 
สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ - 803.06 - 803.06 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์ - 38.01 - 38.01 

   -  หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
หุน้กู ้- สกลุบาท - 144,110.09 - 144,110.09 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 34,228.14 - 34,228.14 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 428.42 - 428.42 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์ - 43.25 - 43.25 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 11,227.50 719.49 11,946.99 

ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 53.90 - 53.90 
สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ - 648.61 - 648.61 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์ - 136.21 - 136.21 

     
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

หุน้กู ้- สกลุบาท - 151,921.49 - 151,921.49 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ - 63,394.46 - 63,394.46 

ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ - 46.53 - 46.53 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์ - 60.28 - 60.28 
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40.     การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า          
โดยใช้อัตราคิดลดท่ีปรับด้วยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ ซ่ึงข้อมูลท่ีน ามา                
ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น อตัราแลกเปลี ่ยนทนัท ี อตัราแลกเปลี ่ยนล ่วงหนา้ของเง ินตราต ่างประเทศ              
อตัราดอกเบ้ีย เส้นอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ี และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภค
ภณัฑ ์เป็นตน้ 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยใชว้ธีิราคาตลาด (Market Approach)  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใชข้อ้มูล
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยนัสถานะการลงทุน (Capital Call 
Statement) และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารให้เช่า ประเมิน
โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าว ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน และตน้ทุนทางการเงิน 
 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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41. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ายทุน 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษทัได้มีการปรับโครงสร้างเงินทุนส าหรับหุ้นกู ้ด้อย
สิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  หน่วย : ลา้นบาท  

 

ก่อนปรับ
โครงสร้าง 

(ไถ่ถอน)/ 
ออกใหม่ 

หลงัปรับ
โครงสร้าง 

ก่อนปรับ
โครงสร้าง 

(ไถ่ถอน)/
ออกใหม่ 

หลงัปรับ
โครงสร้าง 

PTTEP       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย 1,000.00 (854.69) 145.31    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทาง
การเงิน 995.53 (850.88)* 144.65 32,206.55 

(27,526.73)
* 4,679.82 

PTTEP TC       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย - 854.69** 854.69    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทาง
การเงิน - 853.59 853.59 - 28,572.58 28,572.58 

รวม       
มูลค่าท่ีออกและเสนอขาย 1,000.00 - 1,000.00    
มูลค่าสุทธิจากตน้ทุนทาง
การเงิน 995.53 2.71 998.24 32,206.55 1,045.85 33,252.40 

 

* PTTEP ไดจ่้ายเงินเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนจ านวน 874.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(28,310.98 ลา้นบาท)  

**  บริษทั ปตท.สผ.ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั (PTTEP TC) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTEP ไดอ้อกและ
เสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนในจ านวนเท่ากบัท่ี PTTEP ท าการซ้ือคืน โดยมี PTTEP 
เป็นผูค้  ้าประกนัทั้งจ านวน ซ่ึงหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี จะมีการจ่ายคืนเงินตน้เพียงคร้ัง
เดียวเม่ือบริษทัผูอ้อกหุ้นกูจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ (Perpetual) หรือเม่ือบริษทัผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิใน
การไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าว 
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ไดแ้ก่ 

 รุ่นท่ี 1 : ออกและเสนอขายในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 จ  านวน 500 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐท่ีอตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัออกหุ้น
กู ้จนถึงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2565 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจ  านวนคร้ังแรกในวนัท่ี 
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17 กรกฎาคม 2565 ส าหรับอตัราดอกเบ้ียในช่วงถดัไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนดถูกก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  

 รุ่นท่ี 2 : ออกและเสนอขายในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 จ  านวน 354.69 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี ส าหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัออก
หุ้นกู ้จนถึงวนัที่ 18 มิถุนายน 2562 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจ  านวนคร้ังแรกใน
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2562  ส าหรับอตัราดอกเบ้ียในช่วงถดัไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุ้น
กูก่้อนก าหนดถูกก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุนน้ี มีก าหนดจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน อยา่งไร     
ก็ตาม PTTEP TC สามารถเล่ือนการจ่ายผลตอบแทนไดต้ามดุลยพินิจของ PTTEP TC 
โดยไม่จ  าก ดัจ านวนคร้ัง  ซ่ึ งผลตอบแทนที่ค า้งช าระดงักล่าวจะถูกสะสมไว ้      
โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ถูกเล่ือนช าระเกินกวา่ 12 เดือน 
นบัจากวนัท่ีเล่ือนช าระในคร้ังแรกจะถูกน ามารวมเป็นเงินตน้ เพื่อค านวณผลตอบแทน
ต่อไป ทั้งน้ี หาก PTTEP TC เลื่อนการจ่ายผลตอบแทนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะ  
คลา้ยทุนทั้ง 2 รุ่นดงักล่าว PTTEP ในฐานะผูค้  ้ าประกนั และ PTTEP TC จะไม่
สามารถประกาศจ ่ายเงินปันผล รวมทั้งไม ่สามารถจ่ายดอกเบี้ย  หรือแจกจ่าย     
สินทรัพยใ์ดๆ ให้แก่ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั หรือดอ้ยกว่า
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนน้ี และจะไม่สามารถท าการไถ่ถอน ลด ยกเลิก       
ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลักทรัพย์ ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ            
ท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน ทั้งน้ีหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนน้ีมีสถานะทางกฎหมาย
ดอ้ยกวา่หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีออกโดย PTTEP TC เวน้แต่หุน้สามญั  
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42. เงินปันผลจ่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ได้มีมติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 45,698.58 ลา้นบาทโดยเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ        
6.00 บาท จ านวน 2,855,946,746 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 17,135.68 ลา้นบาท คงเหลือเงิน
ปันผลท่ีจ่ายเพิ่มดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    
ประจ าปี 2559 1 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 10.00 2,856,290,445 28,562.90 15 พ.ค. 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 ไดมี้มติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ดงัน้ี 
 

เงินปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงาน อตัราการจ่าย จ านวนหุน้ จ านวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท) 

   (บาท/หุน้)    
ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 8.00 2,856,261,256 22,850.09 15 ก.ย. 2560 

 
43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับกิจการดงัน้ี 
โรงแยกก๊าซอีเทน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 ระยอง-แก่งคอย 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครสวรรค ์
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตินครราชสีมา 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5 
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ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซฯราชบุรี-วงัน้อยท่ี 6 ไปยงั          
จ.ราชบุรี 
โครงการขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 1 ส่วนท่ีมีการ
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ชลบุรี และสระบุรี 

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์โดยสังเขปดงัน้ี  
ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมติั 
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมบาง
กิจการ เป็นระยะเวลา 8 ปี  
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับโรงแยก
ก๊าซอีเทน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 

 
43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการของบริษทัฯ แยกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 126,171.57 120,922.78 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 1,433,208.86 1,318,470.71 

รวม 1,559,380.43 1,439,393.49 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี 
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TOP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าเร็จรูป ผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน ้ า การผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตเอทานอล           
การให้บริการขนส่งทางเรือ การให้บริการทุ่นรับน ้ ามนัดิบกลางทะเล และเขตอุตสาหกรรม 
โดยได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิ มีก าหนดเวลา 7 ปี ถึง 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือ
ระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากการไดรั้บการส่งเสริม และไดรั้บลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาที่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 
 

PTTGC ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้          
ขั้นกลาง และขั้นปลาย กิจการผลิตสาธารณูปการ กิจการให้บริการท่าเทียบเรือส าหรับขน
ถ่ายสินคา้เหลวและคลงัเก็บสินคา้เหลว กิจการบริการขนส่งสินคา้ส าหรับเดินทะเล กิจการ
ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีจากปิโตรเลียม กิจการวิจยัและพฒันาเคมีภณัฑ์โพลีเมอร์และสูตรเคมี 
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการโรงกลัน่น ้ ามนั โดยไดรั้บยกเวน้อากร
ขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั 
รวมทั้งได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
นั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดรั้บจากการลงทุนใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

GPSC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า น ้ า และน ้ าเยน็ โดยไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีน าเขา้จากต่างประเทศตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มี
ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษี
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เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 
มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

IRPC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิต Acetylene Black และ Compounded 
Plastic โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมและไอน ้ า (CHP) โครงการ Propylene (PRP) 
โครงการ Blown Film โครงการ Recovery from Purge Gas at PP Plant โครงการ EBSM 
Upgrading for ABS Specialties (EBSM) โครงการ Multi Product Pipeline (MPPL) 
โครงการ Polypropylene Resin (“PPE”) โครงการ High Pressure HDPE Compound      
และโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม โดยได้รับยกเวน้อากรขาเข้าและภาษีส าหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจ า เป็นรวมถึงเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      
พิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับการยกเว้นภาษี เ งินได้นิ ติ บุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
มีก าหนดเวลา 5 ปี ถึง 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ไดรั้บลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล และไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นสองเท่าของค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้ 
PTTLNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน โดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีพ้นก าหนด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

PTT TANK ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล
ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนั้นและไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนนั้นไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน
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ภายหลงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา
ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

 
43. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขป ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

PTTGM ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต Polymethyl Methacrylate (PMMA) 
ประเภท 6.11 กิจการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร
ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิม 
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไร
สุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

44. การด าเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีค าส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี)     
ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ8หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ)เป็นคดีหมายเลขด าท่ี
908/2552 พร้อมกบัยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลฯค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวธีิการเพื่อบรรเทาทุกข์
ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสั่งเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให ้    
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกวา่ศาลฯ 
จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้ โครงการท่ีได้รับใบอนุญาต   
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ก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2550 (รัฐธรรมนูญฯ         
พ.ศ.2550) หรือโครงการท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีต้องจดัท ารายงาน        
ก ารวิ เ ค ราะ ห์ผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  ( ร า ยง าน  EIA)  ตามประกาศกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลงวนัท่ี16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการท่ีอยู่ภายใต ้   
ค  าสั่งระงบัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจ านวน 25 โครงการ ซ่ึงในจ านวนน้ี
เป็นโครงการของบริษทัฯ จ านวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลฯ 
ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค  าสั่งค  าร้องท่ี 592/2552 แก้ค  าสั่งศาลฯ     
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว 
ยกเว้น 11 โครงการ ท่ีศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่า            
จะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจนแต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุม
หรือบ าบัดมลพิษหรือติดตั้ งอุปกรณ์เพิ่มเติมซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นโครงการของกลุ่ม       
บริษทั 7 โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ1โครงการและโครงการของบริษทัอ่ืน
ในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใตค้  าสั่งระงบัโครงการของ
ศาลฯ 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่ค  าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปได้ว่า ให้เพิกถอนใบอนุญาตของ
โครงการตามเอกสารทา้ยค าฟ้องท่ีถูกก าหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงย ังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลนบัแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ี
เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 
 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครอง
สูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของส านวนไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์
แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระส าคัญ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

45.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

45.1.1 บริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้หลายแห่งในวงเงิน 
139,119.64 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทั
ยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไปแลว้ รวมทั้งส้ิน 49,952.83 ลา้นบาท คงเหลือวงเงิน
จ านวน 89,166.81 ลา้นบาท 

 

45.1.2 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) 
กับบริษัทย่อยและการร่วมค้าหลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากับภาระเงินกู้ท่ี      
บริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หน้ีเงินกู้สถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ภายใต้
สัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเป็นจ านวนเงิน 
56.91 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,908.33 ลา้นบาท 

 

45.1.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement)            
ท่ีจะต้องจ่ายช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนหลายฉบับโดย ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาดงักล่าว คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 
4,292.76 ลา้นบาท 

 
45.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

- ไม่เกิน 1 ปี 2,210.19 2,195.82 84.07 66.39 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,831.53 5,046.53 398.81 315.60 
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- เกินกวา่ 5 ปี 7,038.09 5,681.37 1,419.47 1,131.64 

รวม 15,079.81 12,923.72 1,902.35 1,513.63 
 

45.3 ณ วนัท่ี 31 ธ ันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวม
จ านวน 40,624.65 ลา้นบาท 
 

45.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีธนาคาร
ออกให้ในงบการเงินรวม จ านวน 26,442.68 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 4,796.20 ลา้นบาท 

 

45.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือค ้าประกนั 
(Letter of Guarantee) ในงบการเงินรวมจ านวน 28,097.69 ลา้นบาท และในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจ านวน 318.30 ลา้นบาท 

 

45.6 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัฯ เพื่อน าไปขายต่อให้แก่บริษทั     
จดทะเบียนแห่งหน่ึง โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงครบก าหนดสัญญาใน             
วนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบก าหนดสัญญา บริษทัย่อย ดงักล่าว ไดแ้จง้ไม่ต่ออายุ 
สัญญากบับริษทัฯบริษทัฯจึงมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัจดทะเบียน 
ดงักล ่าว  ซ่ึง เป็นการแจ้ง ล่วงหน้าตามเ ง่ือนไขและข้อก าหนดในสัญญา โดยเ ม่ือ               
วนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และบริษทัย่อย ในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติั
ตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว หรือให้ร่วมกนัชดใช้   
ค่าสินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัย่อยได้ยื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้
จ  าหน่ายข้อพิพาทในส่วนของบริษัทย่อยออก ซ่ึงสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีค  าสั่ง         
ใหจ้  าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษทัยอ่ยออก 
 

บริษทัฯ ได้มอบคดีให้ส านักงานอยัการสูงสุดยื่นค าคดัคา้นแก้คดี ซ่ึงพนักงานอยัการได ้   
ยื่นค าคดัค้านต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯ แล้วเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553       
โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ด าเนินการสืบพยานคู่พิพาทเสร็จส้ิน และปรากฏต่อ             
มาว่าเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดให้บริษัทฯ ช าระ
ค่าเสียหายบางส่วนให้แก่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว แต่เน่ืองจากบริษทัฯ เห็นว่าค าช้ีขาด
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ของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าวอาจมีความคลาดเคล่ือนในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย 
ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะคดัคา้นค าช้ีขาดต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอน
ค าช้ีขาดดงักล่าวได ้และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย้ื ่น    
ค  าร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ซ่ึงคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนได้
ยื ่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้บงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และบริษทัฯ   
โดยพนักงานอัยการ ได้ยื่นค า ร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่าง             
การพิจารณาของศาลแพง่  

 
45.7 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 บริษทัผูร้ับเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ     

บนบกรายหน่ึง ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าจา้งคา้ง
ช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ      
เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนท่ีตกลงกนัไว้
ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ จึงไดค้ดัคา้นการยื่นค าเสนอขอ้พิพาทของบริษทั
ผู ร้ ับ เหมา  รวมทั้งไดต้ั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด ็นที ่บริษทัผู ร้ ับ เหมา               
ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลงัจากยื ่น       
ค  าเสนอขอ้พิพาทน้ี บริษทัผูรั้บเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
เป็นผลให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการด าเนินคดีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ของบริษทัผู ร้ ับ เหมา  โดยเจ า้พนกังานพ ิทกัษท์ร ัพย ไ์ด เ้ข า้ด า เนินการขอ้พ ิพาท
อนุญาโตตุลาการแทนบริษทัผูรั้บเหมาแลว้ ซ่ึงในคดีลม้ละลายดงักล่าว บริษทัฯ ไดย้ื่นค า
ขอรับช าระหน้ีเป็นเจา้หน้ีรายหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น บริษทัฯ   
ไดย้ื่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูร้ับเหมาทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้อง
แยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูร้ับเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏวา่ คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดม้ีค  าช้ีขาดให้บริษทัฯ ช าระหน้ีบางส่วนแก่บริษทัผูร้ ับเหมา แต่เนื่องจากบริษทัฯ         
เห็นวา่ ค  าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคล่ือนในสาระส าคัญ           
ทั้ ง ในข้อ เท็จจ ริงและข้อกฎหมาย  บริษัทฯจึงได้ยื่นค า ร้องขอเพิกถอน ค า ช้ีขาด                 
ของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทผู ้รับเหมาได้ยื่นค าร้องขอบังคับตามค าช้ีขาด          
ดงักล่าวต่อศาลแพ่ง และเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้บงัคบัตาม  
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลดจ านวนเงินลงบางส่วน ปัจจุบนับริษทัฯ    
อยูร่ะหวา่งเตรียมการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 
2553 บริษทัผูร้ับเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนั
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อนุญาโตตุลาการเป็นอีกขอ้พิพาทหน่ึง เรียกร้องค่าวา่จา้ง และค่าเสียหายจากการ
ด าเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่ การใช้
สิทธิเ รียกร้องดงักล่าวไม ่เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ตกลงกนัไวใ้น         
สัญญาอนุญาโตตุลาการ จึงไดค้ดัคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นไวอ้ีกเช่นกนั           
โดยบริษทัฯ ไดย้ื ่นค าคดัคา้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผู ร้ ับ เหมา พร้อมทั้ง                      
ยื ่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูร้ับเหมาดว้ย และไดม้ีการแต่งตั้ง    
คณะอนุญาโตตุลาการเพื ่อช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ     
คณะอนุญาโตตุลาการ 
 

45.8 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
รายหน่ึง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษทัฯ บอกเลิก
สัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้บริษทัฯ จ่ายค่าจ้างค้างช าระ     
และค่าเสียหาย ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่า การด าเนินการของบริษทัฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญา
ทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองให้ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาแกต่้างคดีให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ 
โดยพนักงานอัยการได้ยื่นค าให้การต่อศาลแล้ว ต่อมา ศาลแพ่งได้มีค  าสั่งให้โอนคดี           
ไปพิจารณาพิพากษาท่ีศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่า คดีน้ีเป็นคดีปกครอง ซ่ึงศาลแพ่งได้ด าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลาง 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
45.9 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 PTTEP Australasia (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสารจากรัฐบาล

อินโดนีเซีย เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเล
ติมอร์เม่ือปี 2552 ซ่ึง PTTEP AA ไดป้ฏิเสธขอ้เรียกร้องน้ี เน่ืองจากการเรียกร้องดงักล่าว   
ไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวทิยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความเสียหาย  
 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 PTTEP AA ไดรั้บหนงัสือจากบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย             
ในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายในติมอร์ตะวนัตก แจง้ว่า     
จะเร่ิมด าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว ต่อมาเมื่อ      
วนัที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AA ไดรั้บค าฟ้องอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของกลุ่ม   
ผูเ้ล้ียงสาหร่ายท่ีได้ยื่นฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ต่อศาลออสเตรเลียกลาง         
ผ่านทางส านักทะเบียนของเมืองซิดนีย  ์ เพื ่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดข้ึน ซ่ึงค าฟ้อง
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ดงักล่าวไม่ปรากฏว่ามีพยานหลกัฐานที่จะสนับสนุน ขอ้เรียกร้องแต่อย่างใด ทั้ งน้ี 
PTTEP AA ไดมี้การแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่อสู้คดีความในศาลแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ และ PTTEP ได้รับค าฟ้องอย่างเป็นทางการ ตามท่ี
รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไมเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัฯ และกลุ่ม
บริษทั PTTEP 2 บริษทั ต่อศาลในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงบริษทัฯ มิไดเ้ป็น
ผูด้  าเนินการแหล่งมอนทาราโดยตรงแต่อย่างใด  ทั้งน้ี บริษทัฯ และกลุ่มบริษทั PTTEP 2 
บริษทั จะด าเนินการต่อสู้ในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่อไป 
 

ทั้งน้ี PTTEP เห็นว่าการฟ้องร้องจากตัวแทนของกลุ่มผูเ้ล้ียงสาหร่ายและจากรัฐบาล
อินโดนีเซียเร่ืองความเสียหายจากเหตุการณ์น ้ ามนัดิบร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา ยงัไม่มี
หลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รือสนบัสนุนขอ้เรียกร้องดงักล่าว 
 

45.10 ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจงัหวดัระยอง ไดย้ื่นฟ้องต่อ   
ศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวนหลายคดี เพื่อขอให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่ม 
และขอให้ PTTGC เขา้ไปด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณี
ท่อรับน ้ ามันดิบของ PTTGC ร่ัว ซ่ึงคดีฟ้องร้องบางส่วนได้ยุติแล้ว และคดีฟ้องร้อง
บางส่วนศาลแพ่งได้มีค  าพิพากษาเมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให้ PTTGC ชดใช้
ค ่า เสียหายพร้อมดอกเ บี้ ยและค่า ฟ้ืนฟ ูสภาพแวดล ้อม เ ป็นจ านวนเงินประมาณ        
11.26 ล้านบาท ซ่ึง PTTGC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ี   
ย งั เหลือคดีฟ้องร้องบางส่วนอยู ่ในระหว ่างการพ ิจารณาของศาลจงัหวดัระยอง           
โดย PTTGC เช่ือว่าผลการพิจารณาของศาลจะไม่เกิดความเสียหายและไม่ส่งผลกระทบ
ทางด้านการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัแก่ PTTGC ดังนั้น PTTGC จึงไม่ได้บนัทึกค่าเผื่อ          
ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 
46. เหตุการณ์อืน่ 

 

46.1 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2559 ผูต้รวจการแผ่นดินไดฟ้้องร้องกระทรวงการคลงั กระทรวง
พลงังาน บริษทัฯ กบัพวกต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 510/2559 โดยมี     
ค  าขอทา้ยฟ้อง ดงัน้ี  
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1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี        
10 สิงหาคม 2553 

2) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัทฯ ด าเนินการแบ่งแยกและ         
โอนทรัพย์สินสุทธิตามท่ีผู ้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544 จ  านวน       
68,569.69 ลา้นบาท  รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนใด 

3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน สิทธิการใช้
ท่ีดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามท่ีผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง  

 

อน่ึง เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งเรียกบริษทัฯ ให้ท าค าให ้      
การแก้ค  าฟ้อง โดยให้ช้ีแจงเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับกรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินของ       
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี  10) ในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบัติ            
ของแผ่นดินให้กบัผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 (กระทรวงการคลงั) ว่า ไดด้ าเนินการครบถว้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550 แลว้ หรือไม่ เพียงใด ทั้งน้ี บริษทัฯไดใ้ห้พนกังาน
อัยการจัดท าค าให้การและค าให้การเพิ่มเติมยื่นต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบัน              
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

 อยา่งไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีค  าพิพากษาเมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2550 เป็นคดีหมายเลข
แดงที่ ฟ. 35/2550 วา่ให้ผูถู้กฟ้องคดีร่วมกนักระท าการแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ ตามค าพิพากษา
ให้แก่กระทรวงการคลงั และเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบค า
พิพากษาและมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานร่วมกันกระท า         
การแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษา จนเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดได้
มีค  าสั่งวา่ ผูถู้กฟ้องคดีไดด้ าเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นตามค าพิพากษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
นอกจากน้ี ผูฟ้้องคดีกบัพวกไดย้ื ่นฟ้องหรือยื่นค าร้องเก่ียวกบัการแบ่งแยกทรัพย์สินฯ     
ต่อศาลฯ อีก 4 คร้ัง ซ่ึงศาลฯ ได้มีค  าสั่งยกฟ้องหรือยกค าร้อง และยืนยนัตามค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 35/2550 เช่นเดิม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติรับทราบเร่ืองการด าเนินการตามค าวินิจฉัยค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดตามท่ีกระทรวงพลงังานและกระทรวงการคลงัเสนอแลว้ 
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46. เหตุการณ์อืน่  (ต่อ) 
 

46.2 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 11/2559 ไดม้ีมติ
เห็นชอบให้โอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วย
ธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั 
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (PTTOR) ตามแผนการ
ปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน ้ ามนั และการให ้ PTTOR เ ป็นบริษทัแกน(Flagship 
Company) ของกลุ่มบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจน ้ ามนัและคา้ปลีก และแผนการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเบ้ืองตน้ของ PTTOR ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และการน า PTTOR 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”)โดยบริษทัฯ 
และหน่วยงานของรัฐจะถือหุ้นใน PTTOR ต ่ากว่าร้อยละ 50 และ ปตท. จะถือหุ้นใน 
PTTOR ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 45 (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) และเห็นชอบให้บริษทัฯ 
น าเสนอการปรับโครงสร้างบริษทัฯ ดงักล่าวต่อหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวง
พลงังาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“คนร.”) คณะรัฐมนตรี และที่ประชุมผู ้  
ถือหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) ไดมี้มติใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2560 (คร้ังท่ี 11) “(1) รับทราบข้อเสนอการปรับโครงสร้างธุรกิจ      
ของ ปตท. และให้ ปตท. ด าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี           
ท่ี เ ก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป               
(2) เห็นชอบประเด็นด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศตามความเห็นของฝ่าย           
เลขานุ  การฯ ท่ีเสนอว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. คร้ังน้ี จะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดบัความมัน่คงทางพลงังาน” โดยต่อมากระทรวงพลงังานได้ด าเนินการแจง้มติ กพช. 
ดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีใหไ้ด ้รับทราบแลว้ 

 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ได้มีมติ
อนุมติัการปรับโครงสร้าง ปตท. ซ่ึงประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน ้ ามนั 
รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้แก่  PTTOR (“การปรับโครงสร้าง ปตท.”) โดยท่ีการโอนกิจการจะเกิดข้ึน 
ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับ
โครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
แล้ว และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
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มอบหมาย มีอ านาจในการเจรจาและพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียด 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง ปตท. รวมถึงการกระท าการใดๆ     
ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการตามการปรับโครงสร้าง   
ปตท. เสร็จส้ิน และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ     
PTTOR ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามญัของ 
PTTOR ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู ้
ถือหุ้น   ท่ีท าให้ PTTOR มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Share Offering) 
และหน่วยงานของรัฐมีนโยบายจะถือหุ้นใน PTTOR ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
ท่ีช าระแล้วภายหลังจากท่ีมีการเสนอขายหุ้นของ PTTOR และจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง บริษทัฯ จะก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าใน PTTOR ท่ีอย่างน้อย
ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน   ท่ีช าระแลว้ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการรับฟังความเห็นของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกบัประเด็นการน า PTTOR เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุญาต   จากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนไปด าเนินการต่อไปดว้ย 

 
47. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

47.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติ
เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 ในอตัราหุ้น
ละ 20.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.00 บาท 
เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42 ดงันั้น 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 12.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 34,276
ลา้นบาท ทั้งน้ี การอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

47.2 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของ PTTGM เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติ
พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PTTGM จ านวน 213.97 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 21,397.08 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ      
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 

 
47.3 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 
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4.2 การวเิคราะห์อตัราร้อยละตามแนวตั้ง 

 

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

                  งบแสดงฐานะทางการเงนิ

             งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 197,634,630,762 214,472,350,989 195,453,112,736 8.86 9.86 8.92

เงินลงทุนชัว่คราว 207,011,846,388 165,995,860,571 181,999,010,650 9.28 7.63 8.30

ลูกหน้ีการคา้ 150,293,048,894 130,653,919,441 151,943,392,322 6.73 6.01 6.93

ลูกหน้ีอ่ืน 43,636,982,932 51,068,786,758 47,973,812,170 1.95 2.35 2.18

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 570,626,193 622,501,467 1,517,566,556 0.02 0.03 0.06

สินคา้คงเหลือ 118,154,201,529 106,925,499,835 110,669,327,675 5.29 4.92 5.05

พสัดุคงเหลือ 30,663,049,832 30,234,633,049 29,927,386,461 1.37 1.39 1.26

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 3,417,440,249 1,906,833,286 1,952,449,729 0.15 0.09 0.08

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,458,739,943 5,204,597,824 5,991,814,365 0.24 0.24 0.27

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  -  -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 756,840,566,722 707,084,983,220 727,427,872,664 33.93 32.52 33.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 22,312,707,796 16,972,682,190 18,496,133,094 1.00 0.78 0.84

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -  -  -  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 38,158,378,300 38,822,569,254 39,826,967,523 1.71 1.79 1.82

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 20,704,606,600 20,334,021,014 21,243,344,970 0.92 0.94 0.97

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,705,879,075 12,841,051,498 27,869,180,959 0.21 0.59 1.27

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 14,628,343,914 17,208,820,597 22,278,653,188 0.65 0.79 1.02

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6,272,228,117 6,250,117,704 6,225,708,101 0.28 0.29 0.28

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,101,961,697,847 1,095,390,858,101 1,091,249,335,435 49.41 50.38 49.8

คา่ความนิยม 49,321,560,669 48,826,960,146 48,179,565,821 2.21 2.25 2.20

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,904,171,332 32,403,201,318 31,821,428,549 1.47 1.49 1.45

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 123,232,136,268 121,924,384,283 102,116,740,935 5.52 5.61 4.66

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,351,246,090 13,597,063,196 14,257,655,396 0.55 0.63 0.65

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 247,893,828 469,410,483 873,539,420 0.01 0.02 0.03

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46,322,909,793 42,335,110,291 39,224,851,869 2.07 1.95 1.79

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,473,123,759,629 1,467,376,250,075 1,463,663,105,260 66.06 67.48 66.08

รวมสินทรัพย์ 2,229,964,326,351 2,174,461,233,295 2,191,090,977,924 100 100 100

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์อัตราร้อยละงบแสดงฐานะทางการเงนิตามแนวตั้ง
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หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 35,734,940,865 32,622,070,208 29,748,277,237 1.64 1.46 1.36

เจา้หน้ีการคา้ 123,888,529,665 141,621,012,323 146,222,502,954 5.70 6.35 6.67

เจา้หน้ีอ่ืน 43,819,808,298 48,886,750,056 51,346,298,956 2.02 2.19 2.34

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 48,191,844,093 71,460,993,874 77,214,231,995 2.22 3.20 3.52

เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,299,088,164 28,956,848,156 15,177,336,830 1 1.30 0.69

หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 5,095,337,274 5,560,110,764 5,562,867,074 -  0.25 0.25

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,496,586,089 7,900,888,236 8,199,470,291 -  0.35 0.37

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน 278,526,134,448 337,008,673,617 333,470,985,337 12.81 15.11 15.22

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 499,074,092,645 487,803,306,549 470,506,552,614 22.95 21.87 21.47

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,838,170,464 41,239,288,872 38,366,907,731 1.83 1.85 1.75

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,534,243,147 21,181,640,103 21,961,442,432 1 0.95 1.00

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 70,331,432,053 70,632,517,276 69,712,213,103 3.23 3.17 3.18

เงินมดัจ าถงักา๊ซ 10,178,332,698 10,029,770,268 10,340,369,428 -  0.45 0.47

หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 2,160,530,281 2,753,555,856 1,002,013,999 -  0.12 0.05

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 42,493,136,194 45,946,897,205 39,180,971,927 1.95 2.06 1.79

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 685,609,937,482 679,586,976,129 651,070,471,234 31.53 30.48 29.71

รวมหนี้สิน 964,136,071,930    1,016,595,649,746 984,541,456,571    44.34 45.59 44.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 1.31 1.28 1.30

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 1.31 1.28 1.30

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 1.34 1.31 1.33

ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัย่อย (24,601,085,701) (24,327,311,399) (24,356,859,728) (1.13) -1.09 -1.11

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 -  0.13 0.13

ทนุส ารองเพ่ือกองทนุประกนัวินาศภยั 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774 -  0.05 0.05

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 742,465,602,706 740,309,718,858 741,348,838,567 34.14 33.20 33.83

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15,685,389,361 19,090,405,694 12,027,497,033 1 0.86 0.55

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 795,355,670,081 796,878,576,868 790,825,239,587 36.58 35.74 36.09

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 414,969,491,284 416,490,099,737 415,724,281,766 19.08 18.68 18.97

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,210,325,161,365 1,213,368,676,605 1,206,549,521,353 55.66 54.41 55.07

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,174,461,233,295 2,229,964,326,351 2,191,090,977,924 100 100 100

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์อัตราร้อยละงบแสดงฐานะทางการเงนิตามแนวตั้ง (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที ่1 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 จากการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ส าหรับไตรมาส

ท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2560 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้งหรือวิเคราะห์ยอดรวม

เป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

              กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 8.86 % ไตรมาสท่ี 2  = 9.86 % ไตรมาสท่ี 3 = 8.92 %         

เ งินลงทุนชั่วคราวลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 9.28 % ไตรมาสท่ี 2 = 7.63%                 

ไตรมาสท่ี 3 = 8.30 % ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 6.73 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 6.01 % ไตรมาสท่ี 3 = 6.93 % ลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ           

ไตรมาสท่ี 1 = 1.95 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.35 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.18 % เงินให้กูย้ืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน

และลดลงทุกไตรมาส  คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.02 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.03 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.06 % 

สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนทุก   ไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 5.29% ไตรมาสท่ี 2 = 4.92 % ไตรมาสท่ี 3 = 

5.05 % พสัดุคงเหลือเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.37 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.39 

% ไตรมาสท่ี 3 = 1.26 % สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ 

ไตรมาสท่ี 1 = 0.15 %      ไตรมาสท่ี 2 = 0.09 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.08 %  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.24 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.24 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.27 %      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 33.93 % ไตรมาสท่ี 2 = 

32.52 % ไตรมาสท่ี 3 = 32.20 %  เงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

1.00 %  ไตรมาสท่ี 2 = 0.78 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.84% เงินลงทุนในการร่วมการคา้เพิ่มข้ึนและลดลง

ทุกไตรมาส คือไตรมาสท่ี 1 = 1.71 % ไตรมาสท่ี2=1.79 %ไตรมาสท่ี 3 = 1.82 % เงินลงทุน

ในบรษทัร่วมเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.92 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.94 %     

ไตรมาสท่ี 3 = 0.97 %เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.21 

% ไตรมาสท่ี 2 = 0.59 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.27 % เงินให้กูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส

คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.65 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.79 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.02 % อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
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ลงทุนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.28 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.29 % ไตรมาสท่ี 3 

= 0.28 %  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 49.41 % ไตรมาสท่ี 2 = 

50.38 % ไตรมาสท่ี 3 = 49.80 %ค่าความนิยมเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.21 

% ไตรมาสท่ี 2 = 2.25 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.20 % สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มข้ึนและลดลงทุก         

ไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.47 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.49 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.45 % สินทรัพยท่ี์เกิด

จากการส ารวจและประเมินค่าเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 5.52 % ไตรมาสท่ี 2 

= 5.61 % ไตรมาสท่ี 3 = 4.66 % สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึนและลดลงทุก         

ไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.55 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.63 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.65 %  สินทรัพยต์รา

สารอนุพัน ธ์ไม่ห มุน เวี ยน เพิ่ ม ข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ  ไตรมาส ท่ี  1  =  0 . 01  %                      

ไตรมาสท่ี 2 = 0.02 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.03 %  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงทุก

ไตรมาสคือ 0.09 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 66.06%   

ไตรมาสท่ี 2 = 67.48 % ไตรมาสท่ี 3 = 66.08 % รวมสินทรัพยไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ             

ไตรมาสท่ี 1 = 1.64 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.46 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.36 % เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 5.70 % ไตรมาสท่ี 2 = 6.35 % ไตรมาสท่ี 3 = 6.67 %      

เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.02 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.19 % ไตรมาสท่ี 3 = 2.34 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.22 

% ไตรมาสท่ี 2 = 3.20 % ไตรมาสท่ี 3 = 3.52% ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มข้ึนและลดลงทุก             

ไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.30 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.37 % หน้ีสินตราสาร

อนุพนัธ์หมุนเวียนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.25 %    

ไตรมาสท่ี 3 = 0.25 %  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 0% 

ไตรมาสท่ี 2 = 0.35 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.37 % รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนและลดลงทุก           

ไตรมาสคือไตรมาสท่ี1 = 12.81 % ไตรมาสท่ี 2 = 15.11 % ไตรมาสท่ี 3 = 15.22 % เงินกูย้ืมระยะ

ยาวเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 22.95 % ไตรมาสท่ี 2 = 21.87 % ไตรมาสท่ี 3 

= 21.47% หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.83% 

ไตรมาสท่ี 2 = 1.85% ไตรมาสท่ี 3 = 1.75 %ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.95 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.00 % 
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ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาวลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.23 % ไตรมาสท่ี 2 = 

3.17 % ไตรมาสท่ี 3 = 3.18 % เงินมัดจ าถังก๊าซเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0 %          

ไตรมาสท่ี 2 = 0.45 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.47 %หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0% ไตรมาสท่ี 2 = 0.12 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.05 %            

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.95 % ไตรมาสท่ี 2 = 2.06 % 

ไตรมาส ท่ี  3  =  1 . 7 9  %  รวมหน้ี สินไม่ห มุน เวี ยน เพิ่ ม ข้ึนและลดลงทุกไตรมาส  คือ                       

ไตรมาสท่ี 1 = 31.53 % ไตรมาสท่ี 2 = 30.48 % ไตรมาสท่ี 3 = 29.71 % รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน        

และลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 44.34 % ไตรมาสท่ี 2 = 45.59 % ไตรมาสท่ี 3 = 44.93 %  

ส่วนของเจ้าของ ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั  2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10  บาท เพิ่มข้ึน     

และลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.31% ไตรมาสท่ี 2 = 1.28 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.30 %    

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.31 % ไตรมาส ท่ี 2 = 1.28 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.30 % 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.34 % ไตรมาสท่ี 2 = 

1.31 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.33 % ในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = -1.13 

% ไตรมาสท่ี 2 = -1.09 % ไตรมาสท่ี 3 = -1.11 % ทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนและคงท่ีทุก   

ไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.13 % ไตรมาสท่ี 3 = 01.3 %ทุนส ารองเพื่อกองทุน

ประกันวินาศภัยเพิ่มข้ึนและคงท่ีทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.05 %        

ไตรมาสท่ี 3 = 0.05 % ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 34.14 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 33.20 % ไตรมาสท่ี 3 = 33.83 % องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.86 % ไตรมาสท่ี 3 0.55 %รวมส่วนของ

บริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 36.58 % ไตรมาสท่ี 2 = 35.74 %     

ไตรมาสท่ี 3 = 36.09 %  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาส

ท่ี 1 = 19.08 % ไตรมาสท่ี 2 = 18.68 % ไตรมาสท่ี 3 = 18.97 %  รวมส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 55.66 % ไตรมาสท่ี 2 = 54.41 % ไตรมาสท่ี 3 = 55.07 %    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสคือ100 % 
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สรุปการเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาส ตามการรวมสินทรัพยห์มุนเวียนพบว่าทั้ง 3 ไตรมาสมีการ

ลดลงของทุกไตรมาส คือ ไตรมาส 1 = 33.93% ไตรมาสท่ี 2 = 32.52% ไตรมาสท่ี 3 = 33.20 %  

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนพบวา่ทั้ง 3 ไตรมาสมียอดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาส 1 = 66.06 % 

ไตรมาสท่ี 2 = 67.48 % ไตรมาสท่ี 3 = 66.08% การรวมหน้ีสินหมุนเวียนของทั้ง 3 ไตรมาสพบวา่

ยอดเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส ไตรมาส 1 = 12.81 % ไตรมาสท่ี 2 = 15.11 % ไตรมาสท่ี 3 = 

15.22 % การรวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนมียอดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 31.53 %       

ไตรมาสท่ี 2 = 30.48 % ไตรมาสท่ี 3 = 29.71 % รวมส่วนของผูถื้อเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาส        

คือ ไตรมาสท่ี 1= 55.66% ไตรมาสท่ี 2= 54.41% ไตรมาสท่ี 3= 55.07% 
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บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

                 งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 509,797,253,521 478,787,521,437 475,178,056,596 100 100 100

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 432,467,222,810 415,679,341,880 398,238,612,492 84.83 86.82 83.8

ก าไรขั้นต้น 77,330,030,711 63,108,179,557 76,939,444,104 15.17 13.18 16.19

รายไดอ่ื้น 12,464,184,147 4,982,317,898 4,903,184,523 2.44 1.04 1.03

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 4,501,009,930 3,321,401,771 2,879,896,915 0.88 0.69 0.60

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 94,295,224,788 71,411,899,226 84,722,525,542 18.5 14.91 17.83

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 5,545,778,734 5,425,554,396 6,812,487,078 1.09 1.13 1.43

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 9,935,894,765 11,569,151,169 30,192,887,369 1.94 2.42 6.35

คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 3,514,615,235 3,198,397,184 3,357,402,400 0.68 0.67 0.71

ก าไรจากการด าเนินงาน 75,298,936,054 51,218,796,477 44,359,748,695 14.77 10.7 9.33

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,470,490,951 1,550,349,965 821,720,737 0.28 0.32 0.17

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 577,459,367 387,887,789 400,932,613 0.11 0.08 0.08

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 77,346,886,372 53,157,034,231 45,582,402,045 15.17 11.1 9.59

ตน้ทุนทางการเงิน 7,777,344,064 7,380,711,793 7,230,762,656 1.52 1.54 1.52

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 69,569,542,308 45,776,322,438 38,351,639,389 13.64 9.56 8.07

ภาษีเงินได้ 6,397,830,703 5,552,946,000 7,740,351,802 1.25 1.16 1.63

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 63,171,711,605 40,223,376,438 30,611,287,587 12.39 8.40 6.44

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -  -  -    - - -

ก าไรส าหรับงวด 63,171,711,605 40,223,376,438 30,611,287,587 12.39 8.40 6.44

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,167,890,474 31,316,846,801 22,331,655,204 9.05 6.54 4.70

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 17,003,821,131 8,906,529,637 8,279,632,383 3.33 1.86 1.74

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 16.09                       10.75                     7.61                        

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์อัตราร้อยละงบก าไรขาดทุนตามแนวตั้ง
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ตารางที ่2 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

 จากการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 

เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2560 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์แนวตั้งหรือวเิคราะห์ยอดรวมเป็น

การเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

              กิจการเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลง

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 84.83% ไตรมาสท่ี 2 =  86.82 % ไตรมาสท่ี 3 = 83.80 %           

ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 15.17 % ไตรมาสท่ี 2 = 13.18 % ไตรมาสท่ี 3 = 

16.19 %รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 2.44 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.04 % 

ไตรมาสท่ี 3 = 1.03 %  ก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศลดลงทุกไตรมาส คือ          

ไตรมาสท่ี 1 = 0.88% ไตรมาสท่ี 2 = 0.69 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.60 % ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนและ

ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 = 18.50% ไตรมาสท่ี 2 = 14.91% ไตรมาสท่ี 3 = 17.83 %

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.09 % ไตรมาสท่ี 2 = 

1.13 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.43 %  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

1.94% ไตรมาสท่ี 2 = 2.42 % ไตรมาสท่ี 3 = 6.35 % ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับ

ปิโตรเลียมลดลงและเพิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.68 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.67 %          

ไตรมาสท่ี 3 = 0.71 %ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

14.77 % ไตรมาสท่ี 2 = 10.70 % ไตรมาสท่ี 3 = 9.33 %ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 0.28% ไตรมาสท่ี 2 = 0.32 % ไตรมาสท่ี 3 = 

0.17%ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

0.11 % ไตรมาสท่ี 2 = 0.08 % ไตรมาสท่ี 3 = 0.08 %ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 15.17 % ไตรมาสท่ี 2 = 11.10 % ไตรมาสท่ี 3 = 

9.59 %ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 1.52% ไตรมาสท่ี 2 = 

1.54 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.52 %ก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

13.64 % ไตรมาสท่ี 2 = 9.56 % ไตรมาสท่ี 3 = 8.07 %ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 
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1 = 1.25 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.16 % ไตรมาสท่ี 3 = 1.63 %ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 12.39 % ไตรมาสท่ี 2 = 8.40% ไตรมาสท่ี 

3 = 6.44 %ก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 12.39 % ไตรมาสท่ี 2 

= 8.40 % ไตรมาสท่ี 3 = 6.44 %ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ        

ไตรมาสท่ี 1 = 9.05 % ไตรมาสท่ี 2 = 6.54 % ไตรมาสท่ี 3 = 4.70 %ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่

มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 3.33 % ไตรมาสท่ี 2 = 1.86 % 

ไตรมาสท่ี 3 = 1.74 % ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนและลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 = 

16.09 % ไตรมาสท่ี 2 = 10.75 % ไตรมาสท่ี 3 = 7.61% 

       สรุปการเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาส กิจการมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึนทุกไตรมาส แสดงว่า

รายไดข้องกิจการไตรมาสท่ี 2 ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 แต่ไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 จึงถึง

วา่รายไดไ้ม่ลดลงมากนกั แต่กิจการมีการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายลงออย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ผลก าไร

เบด็เสร็จเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
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4.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

  

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

             งบแสดงฐานะทางการเงนิ

       งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

เพ่ิม(ลด)

รายการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2

% % % %

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 195,453,112,736 214,472,350,989 197,634,630,762 19,019,238,253 8.87 (16,837,720,227) -8.52

เงินลงทุนชัว่คราว 181,999,010,650 165,995,860,571 207,011,846,388 (16,003,150,079) -9.64 41,015,985,817 19.81

ลูกหน้ีการคา้ 151,943,392,322 130,653,919,441 150,293,048,894 (21,289,472,881) -16.29 19,639,129,453 13.07

ลูกหน้ีอ่ืน 47,973,812,170 51,068,786,758 43,636,982,932 3,094,974,588 6.06 (7,431,803,826) -17.03

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 1,517,566,556 622,501,467 570,626,193 (895,065,089) -143.79 (51,875,274) -9.09

สินคา้คงเหลือ 110,669,327,675 106,925,499,835 118,154,201,529 (3,743,827,840) -3.50 11,228,701,694 9.50

พสัดุคงเหลือ 29,927,386,461 30,234,633,049 30,663,049,832 307,246,588 1.02 428,416,783 1.40

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 1,952,449,729 1,906,833,286 3,417,440,249 (45,616,443) -2.39 1,510,606,963 44.20

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,991,814,365 5,204,597,824 5,458,739,943 (787,216,541) -15.13 254,142,119 4.66

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -  -  -  -  - -  -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 727,427,872,664 707,084,983,220 756,840,566,722 (20,342,889,444) -2.88 49,755,583,502 6.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 18,496,133,094 16,972,682,190 22,312,707,796 (1,523,450,904) -8.98 5,340,025,606 23.93

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -  -  -  -  - -  -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 39,826,967,523 38,822,569,254 38,158,378,300 (1,004,398,269) -2.59 (664,190,954) -1.74

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,243,344,970 20,334,021,014 20,704,606,600 (909,323,956) -4.47 370,585,586 1.79

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 27,869,180,959 12,841,051,498 4,705,879,075 (15,028,129,461) -117.03 (8,135,172,423) -172.87

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 22,278,653,188 17,208,820,597 14,628,343,914 (5,069,832,591) -29.46 (2,580,476,683) -17.64

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6,225,708,101 6,250,117,704 6,272,228,117 24,409,603 0.39 22,110,413 0.35

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,091,249,335,435 1,095,390,858,101 1,101,961,697,847 4,141,522,666 0.38 6,570,839,746 0.60

คา่ความนิยม 48,179,565,821 48,826,960,146 49,321,560,669 647,394,325 1.33 494,600,523 1.00

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,821,428,549 32,403,201,318 32,904,171,332 581,772,769 1.80 500,970,014 1.52

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 102,116,740,935 121,924,384,283 123,232,136,268 19,807,643,348 16.25 1,307,751,985 1.06

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,257,655,396 13,597,063,196 12,351,246,090 (660,592,200) -4.86 (1,245,817,106) -10.09

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 873,539,420 469,410,483 247,893,828 (404,128,937) -86.09 (221,516,655) -89.36

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,224,851,869 42,335,110,291 46,322,909,793 3,110,258,422 7.35 3,987,799,502 8.61

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,463,663,105,260 1,467,376,250,075 1,473,123,759,629 3,713,144,815 0.25 5,747,509,554 0.39

รวมสินทรัพย์ 2,191,090,977,924 2,174,461,233,295 2,229,964,326,351 (16,629,744,629) -0.76 55,503,093,056 2.49

ตารางที ่3 การวิเคราะห์อตัราร้อยละงบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวนอน
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หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 29,748,277,237 32,622,070,208 35,734,940,865 2,873,792,971 21.65 3,112,870,657 8.71

เจา้หน้ีการคา้ 146,222,502,954 141,621,012,323 123,888,529,665 (4,601,490,631) 4.27 (17,732,482,658) -14.31

เจา้หน้ีอ่ืน 51,346,298,956 48,886,750,056 43,819,808,298 (2,459,548,900) 1.57 (5,066,941,758) -11.56

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 77,214,231,995 71,460,993,874 48,191,844,093 (5,753,238,121) 9.54 (23,269,149,781) -48.28

เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,177,336,830 28,956,848,156 14,299,088,164 13,779,511,326 47.59 (14,657,759,992) -102.51

หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 5,562,867,074 5,560,110,764 5,095,337,274 (2,756,310) -0.05 (464,773,490) -9.12

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,199,470,291 7,900,888,236 7,496,586,089 (298,582,055) -3.78 (404,302,147) -5.39

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน 333,470,985,337 337,008,673,617 278,526,134,448 3,537,688,280 1.05 (58,482,539,169) -21.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 470,506,552,614 487,803,306,549 499,074,092,645 17,296,753,935 3.55 11,270,786,096 2.26

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,366,907,731 41,239,288,872 39,838,170,464 2,872,381,141 6.97 (1,401,118,408) -3.52

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21,961,442,432 21,181,640,103 21,534,243,147 (779,802,329) -3.68 352,603,044 1.64

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 69,712,213,103 70,632,517,276 70,331,432,053 920,304,173 1.30 (301,085,223) -0.43

เงินมดัจ าถงักา๊ซ 10,340,369,428 10,029,770,268 10,178,332,698 (310,599,160) -3.10 148,562,430 1.46

หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 1,002,013,999 2,753,555,856 2,160,530,281 1,751,541,857 63.61 (593,025,575) -27.45

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 39,180,971,927 45,946,897,205 42,493,136,194 6,765,925,278 14.73 (3,453,761,011) -8.13

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 651,070,471,234 679,586,976,129 685,609,937,482 28,516,504,895 4.20 6,022,961,353 0.88

รวมหนี้สิน 984,541,456,571          1,016,595,649,746 964,136,071,930        32,054,193,175 3.15 (52,459,577,816) -5.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250                          - 0.00 -  0.00

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250                         - 0.00 -  0.00

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966                        - 0.00 -  0.00

ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัย่อย (24,356,859,728) (24,327,311,399) (24,601,085,701) 29,548,329 -0.12 (273,774,302) 1.11

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 -  0.00 -  0.00

ทนุส ารองเพ่ือกองทนุประกนัวินาศภยั 1,174,389,774 1,174,389,774 1,174,389,774 -  0.00 -  0.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 741,348,838,567 740,309,718,858 742,465,602,706 (1,039,119,709) -0.14 2,155,883,848 0.29

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12,027,497,033 19,090,405,694 15,685,389,361 7,062,908,661 37.00 (3,405,016,333) -21.71

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 790,825,239,587 796,878,576,868 795,355,670,081 6,053,337,281 0.76 (1,522,906,787) -0.19

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 415,724,281,766 416,490,099,737 414,969,491,284 765,817,971 0.18 (1,520,608,453) -0.37

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,206,549,521,353 1,213,368,676,605 1,210,325,161,365 6,819,155,252 0.56 (3,043,515,240) -0.25

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,191,090,977,924 2,229,964,326,351 2,174,461,233,295 38,873,348,427 1.74 (55,503,093,056) -2.55

ตารางที ่3 การวิเคราะห์อตัราร้อยละงบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวนอน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที ่3 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

         จากการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับไตรมาสท่ี 

1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2560 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการ

เพิ่มข้ึนและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

พบวา่ 

       กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้า่กิจการมีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 19,019,238,253 บาท = 8.87 % เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 

16,008,150,079 บาท = -9.64% ลูกหน้ีการค้าลดลง 21,289,472,881 บาท = -16.29 %              

ลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 3,094,974,588 บาท = 6.06 % เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นลดลง 895,065,089 บาท        

= -143.79 % สินค้าคงเหลือลดลง 3,743,827,840 บาท = -3.50 % พัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึน 

307,246,588 บาท = 1.02 %สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์หมุนเวียนลดลง 45,616,443 บาท = -2.39% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 787,216,541 บาท = -15.13 % รวมสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

20,342,889,444 บาท = -2.88 % เงินลงทุนเพื่อขาย 1,523,450,904 บาท ลดลง  = -8.98 เงินลงทุน

ในการคาร่วมลดลง 1,004,398,269 บาท = -2.59 %เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 909,323,956 บาท 

= -4.47 % เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 15,028,129,461 บาท = -117.03 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

5,069,832,591 บาท = -29.47 % อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 24,409,603 บาท = 0.39 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 4,141,522,666 บาท = 0.38 % ค่าความนิยมเพิ่มข้ึน 647,394,325 

บาท = 1.33 % สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 581,772,769บาท = 1.30 %  สินทรัพย์ท่ีเกิดจาก       

การส ารวจและประเมินค่า 19,087,643,348บาท = 16.25 % สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ลดลง 660,592,200บาท = -4.86% สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 404,128,937 บาท         

= -86.09 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 3,110,258,422 บาท = 7.35 %  รวมหน้ีสินหมุนเวียน

ลดลง 49,839,567.97 บาท = 16.29 %  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 273,504.26บาท = 

2.43 % ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 1,365,288.00บาท = 4.01 %  รวมหน้ีสินไม่

หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,091,783.74บาท = 2.41 %  รวมหน้ีสินลดลง 48,747,784.23บาท = 13.88 %              

ส่วนของเจ้าของ ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ  550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท                   



230 
 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั  530,000,000 หุ้น มูลค่า

หุน้ละ 1.00ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนซ้ือคืนไม่มีการเปล่ียนแปลง ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมายไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 44,176,254.66บาท = 3.46 % องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อ

หุ้นลดลง 392,483.13บาท = 0.31 %  รวมส่วนของผูถื้อลดลง 44,568,737.79บาท = 1.97 %        

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของลดลง 93,316,522.02บาท = 3.57 % 

         กลุ่มท่ี 2  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปได้ว่ากิจการ           

มี      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,638,539.98 บาท = 6.44 % เงินลงทุนชั่วคราว

เพิ่มข้ึน804,073.69 บาท = 0.42 % ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 29,580,287.98 บาท = 5.42 %

สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 45,757,741.88 บาท = 4.82 % สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 277,796.10

บาท = 19.95 % รวมสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 15,620,783.71บาท = 0.91 % เงินฝากประจ า

ธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัไม่มีการเปล่ียนแปลง เงินลงทุนทัว่ไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 28,088,146.47 บาท = 3.75 % สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 80,491.57บาท 

= 3.51 % รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 28,007,654.90บาท = 3.46 % รวมสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน

43,628,438.61บาท = 1.73 % เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน

1,994,774.78บาท = 115.56 % เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 49,764,351.57 บาท = 31.86 %  เจา้หน้ีอ่ืน

เพิ่มข้ึน 12,417,096.27บาท = 29.68 % เงินรับล่วงหนา้จากการขายและบริการลดลง 2,462,831.33

บาท = 11.77 % ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 15,928,790.72บาท = 50.54 % หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 

904,423.20บาท = 22.73 %  รวมหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน44,880,177.37 บาท = 17.52 %       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีลดลง 50,435.61บาท = 0.46 % ภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังานเพิ่มข้ึน 1,365,285.00 บาท = 3.86 %  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,314,849.39บาท 

= 2.84 %  รวมหน้ีสินเพิ่มข้ึน 46,195,026.76บาท = 15.27 %  ส่วนของเจา้ของ ทุนจดทะเบียนหุ้น

สามญั  550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00  บาทไม่มีการเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระ

เต็มมูลค่าแลว้หุ้นสามญั  530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามญัไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนไม่มีการเปล่ียนแปลง ก าไรสะสม

จัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมายไม่มีการเปล่ียนแปลง ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง
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2,753,619.40บาท = 0.22 %  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 187,031.25บาท = 0.15 

%  รวมส่วนของผูถื้อลดลง 2,566,588.15บาท = 0.12%  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน

43,628,438.61บาท = 1.73% 

      สรุป จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ี 1 คือไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2ไม่ดีเท่า   

กลุ่มท่ี 2คือไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เพราะกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 100,774,030.52  

บาท  = 5.56% และกลุ่มท่ี 2 กิจการมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึนถึง 0.91  %   
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บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

          งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

เพ่ิม(ลด)

รายการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2

% % % %

รายการ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 475,178,056,596 478,787,521,437 509,797,253,521 3,609,464,841 0.75 31,009,732,084 6.08

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 398,238,612,492 415,679,341,880 432,467,222,810 17,440,729,388 4.20 16,787,880,930 3.88

ก าไรขั้นต้น 76,939,444,104 63,108,179,557 77,330,030,711 (13,831,264,547) -21.92 14,221,851,154 18.39

รายไดอ่ื้น 4,903,184,523 4,982,317,898 12,464,184,147 79,133,375 1.59 7,481,866,249 60.03

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,879,896,915 3,321,401,771 4,501,009,930 441,504,856 13.29 1,179,608,159 26.21

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,722,525,542 71,411,899,226 94,295,224,788 (13,310,626,316) -18.64 22,883,325,562 24.27

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6,812,487,078 5,425,554,396 5,545,778,734 (1,386,932,682) -25.56 120,224,338 2.17

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30,192,887,369 11,569,151,169 9,935,894,765 (18,623,736,200) -160.98 (1,633,256,404) -16.44

คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 3,357,402,400 3,198,397,184 3,514,615,235 (159,005,216) -4.97 316,218,051 9.00

ก าไรจากการด าเนินงาน 44,359,748,695 51,218,796,477 75,298,936,054 6,859,047,782 13.39 24,080,139,577 31.98

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 821,720,737 1,550,349,965 1,470,490,951 728,629,228 47.00 (79,859,014) -5.43

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 400,932,613 387,887,789 577,459,367 (13,044,824) -3.36 189,571,578 32.83

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 45,582,402,045 53,157,034,231 77,346,886,372 7,574,632,186 14.25 24,189,852,141 31.27

ตน้ทุนทางการเงิน 7,230,762,656 7,380,711,793 7,777,344,064 149,949,137 2.03 396,632,271 5.10

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 38,351,639,389 45,776,322,438 69,569,542,308 7,424,683,049 16.22 23,793,219,870 34.20

ภาษีเงินได้ 7,740,351,802 5,552,946,000 6,397,830,703 (2,187,405,802) -39.39 844,884,703 13.21

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 30,611,287,587 40,223,376,438 63,171,711,605 9,612,088,851 23.90 22,948,335,167 36.33

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี -    -  -  - - -

ก าไรส าหรับงวด 30,611,287,587 40,223,376,438 63,171,711,605 9,612,088,851 23.90 22,948,335,167 36.33

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,331,655,204 31,316,846,801 46,167,890,474 8,985,191,597 28.69 14,851,043,673 32.17

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,279,632,383 8,906,529,637 17,003,821,131 626,897,254 7.04 8,097,291,494 47.62

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 7.61                    10.75                    16.09                    

ตารางที ่4 การวิเคราะห์อตัราร้อยละงบก าไรขาดทุนตามแนวนอน
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวนอน 
การอธิบายผลการวเิคราะห์บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
                   จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)ของทั้ง 3 ไตรมาส 

ปี 2560 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลงของจ านวน
เงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 

 

                  กลุ่มท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้า่กิจการมี
รายได้จากการขายและบริการลดลง 16,297,919.36 บาท = 2.67 % ค่านายหน้ารับลดลง 
4,115,889.85 บาท = 88.08 % เงินปันผลรับเพิ่มข้ึน 4,376,102.73 บาท = 0.00 % ก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 862,262.29 บาท = 0.00 % ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์   
เพิ่มข้ึน 371,601.57 บาท  = 310.28 % รายได้อ่ืนๆลดลง 386,948.56 บาท = 27.89%       
รวมรายได้ลดลง 15,190,791.18 บาท = 2.46 % ต้นทุนขายและการบริการลดลง 
13,326,419.49 บาท  = 3.15 % ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 166,416.29 บาท = 0.58 % 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 468,886.54 บาท = 0.71 % ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึน 
800,001 บาท = 10.92 % ต้นทุนทางการเงินไม่มีการเปล่ียนแปลงรวมค่าใช้จ่ายลดลง 
12,223,948.24 บาท = 2.33 % ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 2,966,842.94 บาท         
= 3.26 % ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 1,922,147.82 บาท = 10.90 % ก าไรส าหรับงวดลดลง 
1,044,695.12 บาท = 1.42% ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดลดลง 973,353.72 บาท    
= 167.57 % ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดลดลง 2,018,048.84บาท = 2.73% 

                   กลุ่มท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 2 และ ไตรมาส 32 เป็นไปไดว้า่กิจการ
มีรายไดจ้ากการขายและบริการลดลง 25,611,821.62 บาท = 4.31 % ค่านายหนา้รับเพิ่มข้ึน 
115,061.60 บาท = 20.65 % เงินปันผลรับลดลง 4,367,102.73 บาท = 99.79 % ก าไร       
จากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 3,681,579.61บาท = 426.97 % ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ลดลง 476,429.57บาท  = 96.96 % รายได้อ่ืนๆเพิ่มข้ึน 7,911,227.87บาท = 790.62%      
รวมรายได้ลดลง 18,747,484.84บาท = 3.12 % ต้นทุนขายและการบริการลดลง 
16,399,548.01บาท  = 4.00 % ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1,950,681.26บาท = 6.90 % 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน28,641.65บาท = 0.04 % ค่าตอบแทนผูบ้ริหารลดลง 495,002
บาท = 6.09 % ตน้ทุนทางการเงินไม่มีการเปล่ียนแปลงรวมค่าใช้จ่ายลดลง 18,816,589.62 
บาท = 3.67 % ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 69,104.78 บาท = 0.08 % ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 1,046,469.52บาท = 6.66 % 
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           ก าไรส าหรับงวดลดลง 977,364.74บาท = 1.35% ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
เพิ่มข้ึน579,514.38บาท = 147.65% ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดลดลง 397,850.36บาท    
= 0.55%  

 
                   สรุป จากการเปรียบเทยีบทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ี 1 คือไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 
           ไม่ดีเท่า กลุ่มท่ี 2  คือไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3เพราะกิจการมีก าไรขาดทุนลดลง 

1,044,695.12 บาท = 1.42% และกลุ่มท่ี 2 กิจการมีก าไรลดลงถึง 1.35 % แสดงวา่กิจการมี
การบริหารตน้ทุนเก่ียวกบัค่าใช่จ่ายในการบริหารซ่ึงท าให้กิจการมีก าไรขาดทุนซ่ึงมากกวา่
กลุ่มท่ี 2 
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4.4 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4.4.1  อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 4.4.1.1  เงินทุนหมุนเวียน คือ สินทรัพย์หมุนเวียนลบหนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงบ่งบอกถึง
สภาพคล่อง 

สูตร                =    สินทรัพยห์มุนเวยีน – หน้ีสินหมุนเวยีน = … บาท 
 
ไตรมาสท่ี 1 = 756,840,566,722 –278,526,134,448 =  478,314,432,274 บาท 

ไตรมาสท่ี 2 =  707,084,983,220 –337,008,673,617 =  370,076,309,603 บาท 

ไตรมาสท่ี 3  =  727,427,872,664 –333,470,985,337 =  393,956,887,327 บาท 

 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 แสดงว่า
ไตรมาสท่ี 1 มีสภาพคล่องมากกวา่ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
 
 4.4.1.2  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน คือ อตัราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวยีนและ          
 หนีสิ้นหมุนเวยีน ซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 

สูตร =   สินทรัพยห์มุนเวยีน  =        …   เท่า 
  หน้ีสินหมุนเวยีน 
ไตรมาสท่ี 1         =   756,840,566,722 =     2.72 เท่า 

 278,526,134,448 
ไตรมาสท่ี 2         =   707,084,983,220 =     2.10 เท่า 
  337,008,673,617 
ไตรมาสท่ี 3         =  727,427,872,664 =     2.18    เท่า 
  333,470,985,337 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 2.72 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพยห์มุนเวียน
มากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน สามารถช าระหน้ีสินได ้
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 2.10 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีน 2.18 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
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 4.4.1.3  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนนี้เป็นตัวที่วัดสภาพคล่องสูงสุดโดยลบ
สินค้าคงเหลอืและค่าใช้จ่ายจ่ายล่งหน้าออกแล้ว 
 สูตร                =    สินทรัพยห์มุนเวยีน – สินคา้คงเหลือ – ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ = …เท่า 
                     หน้ีสินหมุนเวยีน 
 
ไตรมาสท่ี 1        =          638,686,365,193       =     2.29 เท่า 

        278,526,134,448 
ไตรมาสท่ี 2        =          600,159,483,385     =     1.78 เท่า 
         337,008,673,617 
ไตรมาสท่ี 3        =         616,758,544,989     =     1.85 เท่า 
         333,470,985,337 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอัตราทุนหมุนเวียนเร็ว 2.92 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพย์
หมุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน สามารถช าระหน้ีสินได ้
 ไตรมาสท่ี 2กิจการมีอตัราทุนหมุนเวยีนเร็ว 1.78 เท่า แสดงวา่กิจการมีสภาพคล่องดี 
 ไตรมาสท่ี 3กิจการมีอตัราทุนหมุนเวยีนเร็ว 1.85 เท่า มีสภาพคล่องสูง 
 

4.4.2  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
 
 4.4.2.1  อตัราส่วนการหมุนเวยีนของลูกหนี้ อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่ากิจการบริหาร
ลูกหนีป้ระสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร       =            ขายสุทธิ                =     ...           รอบ 
    ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
 
ไตรมาสท่ี 2        =             478,787,521,437                     =     24.38 รอบ 
                              19,639,129,453 

 
ไตรมาสท่ี 3        =            475,178,056,596                   =      22.32 รอบ 
    21,289,472,881  
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อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 กิจการนั้ นมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี
โดยประมาณ 1 รอบ 
 
 4.4.2.2  อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนนี้แสดงถึงการบริหารงาน
ของสินค้าคงเหลอืว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 สูตร  =     ตน้ทุนขาย  =           ..... รอบ 
            สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย  
 
ไตรมาสท่ี 2         =   415,679,341,880  =     1.91 รอบ 
  217,594,827,510  
ไตรมาสท่ี 3         =  398,238,612,492 =     1.83 รอบ 
  217,594,827,510  
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือของกิจการ ไดเ้ท่ากบั 1.91 รอบ 

ไตรมาสท่ี 3 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือของกิจการ ไดเ้ท่ากบั 1.83 รอบ 
 4.4.2.3  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตรานี้บอกว่าเมื่อน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์แล้ว สินทรัพย์ดังกล่าวก่อเกดิประโยชน์เต็มทีห่รือไม่ 

สูตร  = ขายสุทธิ        =     .....         เท่า 
         สินทรัพยถ์าวรสุทธิถวัเฉล่ีย 
 
ไตรมาสท่ี 2         =    478,787,521,437  =     0.16 เท่า 
         2,940,500,009,704  
ไตรมาสท่ี 3         =   475,178,056,596 =     0.16    เท่า 
         2,931,039,355,335  
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.16 เท่า  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.16 เท่า 
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 4.4.2.4  อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม อตัรานี้บอกให้ทราบว่ากิจการน าเงินไป
ลงทุน ในสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวก่อให้เกดิประโยชน์มากน้อยเพยีงใด 
 สูตร  = ขายสุทธิ        = ....          เท่า 
          สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 
 
ไตรมาสท่ี 2         =   478,787,521,437 =     0.11 เท่า 
         4,404,425,559,646  
ไตรมาสท่ี 3         =   475,178,056,596 =     0.11    เท่า 
                                                 4,365,552,211,219  
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.11 เท่า  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.11 เท่า 
 
 4.4.2.5  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ หมายถึง กิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ
แล้วให้เวลากีว่นัในการเก็บหนีไ้ด้ครบถือว่าดี 

สูตร  =     จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี =       ..... วนั 
          อตัราส่วนหมุนของลูกหน้ี  
 
ไตรมาสท่ี 2         =   365 =     15   วนั 
  24.38 
ไตรมาสท่ี 3         =  365 =     16   วนั 
  22.32 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการใชเ้วลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย 15 วนั  

ไตรมาสท่ี 3 กิจการใชเ้วลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย 16 วนั 
ดงันั้นไตรมาส 2 ดีดวา่ไตรมาสท่ี3 เพราะกิจการใชร้ะยะเวลาในการเก็บท่ีนอ้ยกวา่ 
แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการใชเ้วลาเก็บหน้ีการคา้นานอาจจะท าใหบ้ริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงินได ้
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 4.4.2.6  ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการขายสินค้า 
สูตร  =     จ  านวนวนัในรอบปีบญัชี =       ..... วนั 

          อตัราส่วนหมุนของสินคา้ 
 
ไตรมาสท่ี 2         =   365 =     191   วนั 
  1.91 
ไตรมาสท่ี 3         =  365 =     199   วนั 
  1.83 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 191 วนั 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 199 วนั 
 
4.4.3  อตัราส่วนสภาพความเส่ียงทางการเงิน 

 4.4.3.1  อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรัพย์รวม อตัราส่วนนีบ้อกให้ทราบว่าสินทรัพย์
ทีม่ีทั้งหมดได้มาจากการเป็นหนี้หรือการกู้ยมืมากน้อยเพยีงใด 
 สูตร  =    หน้ีสินรวม   = ... เท่า 
     สินทรัพยร์วม 
ไตรมาสท่ี 1         =  964,136,071,930 =     0.44 เท่า 

2,174,461,233,295 
ไตรมาสท่ี 2         =   1,016,595,649,746 =     0.46 เท่า 
  2,229,964,326,351 
ไตรมาสท่ี 3         =  984,541,456,571 =     0.45 เท่า 
 2,191,090,977,924 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.44 เท่า 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.46 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.45 เท่า 
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 4.4.3.2  อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่ากิจการ
ใช้เงินลงทุนจากหนีสิ้นเป็นกีเ่ท่าของส่วนของเจ้าของ 
 สูตร  =     หน้ีสินรวม  = ... เท่า 
     ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ไตรมาสท่ี 1         =  2,174,461,233,295 =     2.26 เท่า 

  964,136,071,930 
ไตรมาสท่ี 2         =   2,229,964,326,351 =     2.19 เท่า 
  1,016,595,649,746 
ไตรมาสท่ี 3         =  2,191,090,977,924 =     2.23 เท่า 
   984,541,456,571 
 
 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 

ไตรมาสท่ี 1 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.26 เท่า 
 ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.19 เท่า 

ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.23 เท่า 
 
4.4.4  อตัราส่วนสมรรถภาพในการหาก าไร 

 
 4.4.4.1  อตัราก าไรขั้นต้น เป็นอตัราทีว่ดัความสามารถของฝ่ายบริหารงานในการท า
ก าไรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สูตร  = ก าไรขั้นตน้× 100   = ... % 
           ขายสุทธิ 
ไตรมาสท่ี 1         =  77,330,030,711 x 100 =     15.17 % 

509,797,253,521 
ไตรมาสท่ี 2         =   63,108,179,557 x 100 =     13.18 % 
  478,787,521,437 
ไตรมาสท่ี 3         =  76,939,444,104 x 100 =     16.19 % 
 475,178,056,596 
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อธิบายผลการวเิคราะห์ 
ไตรมาสท่ี 1 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถท าก าไรขั้นตน้ได ้15.17 บาท 
ไตรมาสท่ี 2 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถท าก าไรขั้นตน้ได ้13.18 บาท 
ไตรมาสท่ี 3 กิจการมียอดขายรวมทุก 100 บาท สามารถท าก าไรขั้นตน้ได ้16.19 บาท 

แสดงวา่ไตรมาสท่ี 3 นั้นดีกวา่ไตรมาสท่ี 1 และ2 
 
 4.4.4.2  อตัราก าไรสุทธิ อตัรานีแ้สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่าย
บริหารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 สูตร  =  ก าไรสุทธิ × 100   = ... % 
                         ขายสุทธิ 
ไตรมาสท่ี 1         =  63,171,711,605 x 100 =     12.39 % 

509,797,253,521 
ไตรมาสท่ี 2         =   40,223,376,438 x 100 =      8.40 % 
  478,787,521,437 
ไตรมาสท่ี 3         =  30,611,287,587 x 100 =      6.44 % 
 475,178,056,596 
อธิบายผลการวเิคราะห์ 
 ไตรมาสท่ี 1 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้ าไรสุทธิเท่ากบั 12.39 บาท 

ไตรมาสท่ี 2 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้ าไรสุทธิเท่ากบั  8.40 บาท 
ไตรมาสท่ี 3 ทุกการลงทุน 100 บาท ของกิจการจะไดก้ าไรสุทธิเท่ากบั  6.44 บาท 

แสดงวา่ไตรมาสท่ี 1 นั้นดีกวา่ไตรมาสท่ี 2 และ3 
 
 4.4.4.3  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อตัรานีบ้อกให้ทราบว่าสินทรัพย์ทีม่ีอยู่
ก่อให้เกดิประโยชน์มากน้อยเพยีงใด 
 สูตร  =     ก าไรสุทธิ× 100   = ... % 
       สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
ไตรมาสท่ี 2         =        40,223,376,438 x 100 =     0.91 % 
  4,404,425,559,646 
ไตรมาสท่ี 3         =  30,611,287,587 x 100 =     0.70 % 
  4,365,552,211,219 
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อธิบายผลการวเิคราะห์ 
             ไตรมาสท่ี 2 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์0.91 % แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมด     
ท่ีมีอยูมี่ค่า 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 0.91 % 
 ไตรมาสท่ี 3 กิจการมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์0.70 % แสดงวา่สินทรัพยท์ั้งหมด    
ท่ีมีอยูมี่ค่า 100 สินทรัพยด์งักล่าวก่อใหเ้กิดผลก าไร 0.70 %  
แสดงวา่ไตรมาสท่ี 2 ดีกวา่ไตรมาสท่ี 3
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4.5  การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 2 บริษัท 
ตารางที ่5 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวตั้ง 

 

 

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

                งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ

   งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560      งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.86 9.86 8.92 18.35 14.08 8.68

เงินลงทุนชัว่คราว 9.28 7.63 8.30 1.67 2.30 2.07

ลูกหน้ีการคา้ 6.73 6.01 6.93 6.03 7.14 5.38

ลูกหน้ีอ่ืน 1.95 2.35 2.18 1.43 1.61 1.07

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 0.02 0.03 0.06 0 12.74 14.47

สินคา้คงเหลือ 5.29 4.92 5.05 15.28 0.05 0.05

พสัดุคงเหลือ 1.37 1.39 1.26 - - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 0.15 0.09 0.08 - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.24 0.24 0.27 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33.93 32.52 33.2 44.01 39.10 32.62

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 1.00 0.78 0.84 - - -

เงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.71 1.79 1.82 0.79 1.91 13.22

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.92 0.94 0.97 - - -

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.21 0.59 1.27 18.35 0.74 3.12

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 0.65 0.79 1.02 - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.28 0.29 0.28 0.35 0.37 0.33

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 49.41 50.38 49.8 44.90 47.68 42.49

คา่ความนิยม 2.21 2.25 2.20 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.47 1.49 1.45 4.79 5.35 3.47

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 5.52 5.61 4.66 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.55 0.63 0.65 0.55 0.63 0.89

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 0.01 0.02 0.03 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.07 1.95 1.79 1.80 2.00 1.86

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66.06 67.48 66.08 55.99 60.90 8.68

รวมสินทรัพย์ 100 100 100 100 100 100
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ตารางที ่5 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวตั้ง (ต่อ) 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.64 1.46 1.36 12.45 13.82 11.67

เจา้หน้ีการคา้ 5.70 6.35 6.67 15.61 12.87 13.79

เจา้หน้ีอ่ืน 2.02 2.19 2.34 4.45 4.09 3.66

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2.22 3.20 3.52 3.09 3.04 3.47

เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0 0 3.52 0 0

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.66 1.30 0.69 1.75 1.36 0.61

หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 0.00 0.25 0.25 - - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.35 0.37 1.46 1.56 1.35

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12.81 15.11 15.22 44.62 38.63 36.04

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 22.95 21.87 21.47 25.04 27.41 35.27

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.83 1.85 1.75 0.99 1.11 0.90

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.99 0.95 1.00 3.07 3.51 3.02

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 3.23 3.17 3.18 1.48 1.64 1.36

เงินมดัจ าถงักา๊ซ 0.00 0.45 0.47 - - -

หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 0.00 0.12 0.05 - - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.95 2.06 1.79 0.13 0.15 0.13

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 31.53 30.48 29.71 55.38 61.37 63.96

รวมหนี้สิน 44.34 45.59 44.93 55.23 52.76 56.15

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน - - - 2.99 3.02 2.92

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 1.31 1.28 1.30 - - -

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ - - - 2.99 3.02 2.92

หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 1.31 1.28 1.30 - - -

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1.34 1.31 1.33 24.22 24.48 23.70

ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น - - - 0 3.57 3.47

   ในบริษทัย่อย -1.13 -1.09 -1.11 3.50 0.04 0.05

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.13 0.13 0.33 0.34 0.33

ทนุส ารองเพ่ือกองทนุประกนัวินาศภยั 0.00 0.05 0.05 - - -

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34.14 33.20 33.83 58.64 58.44 56.30

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 0.72 0.86 0.55 0.30 0.05 3.30

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 36.58 35.74 36.09 90.39 90.36 90.47

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 19.08 18.68 18.97 9.61 9.64 9.53

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 55.66 54.41 55.07 44.77 47.24 43.85

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100 100 100 100 100 100

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที ่5 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวตั้ง 
การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
                       จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน ปี 2561 ดว้ยวธีิการวเิคราะห์แนวตั้งหรือวเิคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอด
รวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

                        จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพย์ทั้ งส้ินมีค่าเท่ากับ 100 ซ่ึง
ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนมียอดลดลงคือไตรมาส1 เท่ากบั 69.34 ไตรมาส2 เท่ากบั 
67.91 และไตรมาส3 เท่ากบั 67.36 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบจึงพบว่าดา้นท่ีลดคือ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดา้นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนมียอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1 เท่ากบั 30.66 ไตรมาส2 เท่ากับ 32.09 ไตรมาส3 
เท่ากบั 32.64 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึงพบว่าด้านท่ีเพิ่มคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
แสดงว่ากิจการน าเงินไปลงทุนกับสินทรัพย์ถาวร ด้านหน้ีสินมียอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1 
เท่ากบั 3.65 ไตรมาส2 เท่ากบั 3.25 ไตรมาส3 เท่ากบั 2.59 ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน
เพิ่มข้ึนไตรมาส1 เท่ากบั 1.92 ไตรมาส2 เท่ากบั 1.41 ไตรมาส3 เท่ากบั 0.73 หน้ีสินไม่
หมุนเวียนเพิ่มข้ึนไตรมาส1 เท่ากับ 1.73 ไตรมาส เท่ากับ 1.84 ไตรมาส3 เท่ากับ 1.86     
ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนและลดลง ไตรมาส1 เท่ากบั 86.56 ไตรมาส2 เท่ากบั 88 ไตรมาส3 
เท่ากบั 86.40  

 
ส่วนของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
                       จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีสินทรัพย์ทั้ งส้ินมีค่าเท่ากับ 100 ซ่ึง

ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนมียอดลดลงคือไตรมาส1 เท่ากบั 69.50 ไตรมาส2 เท่ากบั 
20.27 และไตรมาส3 เท่ากบั 20.20 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึงพบวา่ดา้นท่ีลดคือ  ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ด้านสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
มียอดเพิ่มข้ึน ไตรมาส1 เท่ากบั 30.50 ไตรมาส2 เท่ากบั 79.73 ไตรมาส3 เท่ากับ 79.80    
เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจึงพบว่าด้านท่ีเพิ่มคือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และเงินลงทุน
ระยะยาว แสดงว่ากิจการน าเงินไปลงทุนกับสินทรัพย์ถาวรด้านหน้ีสินมียอดลดลง         
ไตรมาส1 เท่ากบั 12.38 ไตรมาส2 เท่ากบั 12.65 ไตรมาส3 เท่ากบั 12.40 ประกอบด้วย
หน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนไตรมาส1 เท่ากบั 4.24 ไตรมาส2 เท่ากบั 4.66 ไตรมาส3 เท่ากบั 
4.86 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงไตรมาส1 เท่ากบั 8.15 ไตรมาส เท่ากบั 7.99 ไตรมาส3 
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ตารางที ่6 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบก าไรขาดทุนตามแนวตั้ง 
 

 
  

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน

       งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560         งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 100 100 100 100 100 100

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 84.83 86.82 83.8 -90.85 -94.48 -90.88

ก าไรขั้นต้น 15.17 13.18 16.19 -90.85 5.52 9.12

รายไดอ่ื้น 2.44 1.04 1.03 0.12 0.55 0.61

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.88 0.69 0.6 0.08 0.22 0.77

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 18.5 14.91 17.83 9.15 0.10 0.12

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1.09 1.13 1.43 0.39 -2.22 -2.46

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1.94 2.42 6.35 -1.88 -1.59 -2.09

คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 0.68 0.67 0.71 - - -

ก าไรจากการด าเนินงาน 14.77 10.7 9.33 0.08 0.54 0.22

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.28 0.32 0.17 -571.40 0.13 1.08

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.11 0.08 0.08 -571.40 0.13 1.08

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 15.17 11.1 9.59 0 3.21 3.19

ตน้ทุนทางการเงิน 1.52 1.54 1.52 6.90 -0.79 -0.97

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 13.64 9.56 8.07 -0.81 2.42 2.22

ภาษีเงินได้ 1.25 1.16 1.63 6.09 0.26 1.61

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 12.39 8.4 6.44 -1.09 2.67 3.83

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี

ก าไรส าหรับงวด 12.39 8.4 6.44 0.26 2.67 3.83

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9.05 6.54 4.7 0 2.32 3.37

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3.33 1.86 1.74 4.74 0.36 0.46
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ตารางที ่6 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวตั้ง 

การอธิบายผลการวเิคราะห์งบก าไรขาดทุนตามแนวตั้งบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษัท 

บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

           จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ส าหรับไตรมาสท่ี 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน ปี 2561 ดว้ย

วธีิการวเิคราะห์แนวตั้งหรือวเิคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของ ไตรมาส 1-3 พบวา่ 

           จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิลดลงทุกปี รายไดจ้ากการขาย

และบริการ ไตรมาส1 เท่ากับ 99 ไตรมาส2 เท่ากับ 98.79 ไตรมาส3 เท่ากับ 97.57 ค่าใช้จ่าย       

รวมเพิ่มข้ึน ไตรมาส1 เท่ากบั 85.22 ไตรมาส2 เท่ากบั 85.34 ไตรมาส3 เท่ากบั 84.85  ท าให้ก าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้เพิ่มข้ึน ไตรมาส1 เท่ากับ 11.92 ไตรมาส2 เท่ากับ 12.05 ไตรมาส3     

เท่ากบั 12.27 

ส่วนของบริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

            จากการเปรียบเทียบร้อยละของกิจการมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนและลดลงทุกปี รายได้

จากการขายและบริการ ไตรมาส1 เท่ากบั 98.78 ไตรมาส2 เท่ากบั 99.75 ไตรมาส3 เท่ากบั 97.95 

ค่าใชจ่้ายรวมลดลง ไตรมาส1 เท่ากบั 109.18  ไตรมาส2 เท่ากบั 125.58 ไตรมาส3 เท่ากบั 124.07  

ท าใหก้ าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดล้ดลง ไตรมาส1 เท่ากบั 9.18ไตรมาส2 เท่ากบั 25.58 ไตรมาส3 

เท่ากบั 24.07 
 

สรุป  ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสุทธินอ้ยกวา่ บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน)  
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอน 
  

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ

         งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560          งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

เพิ่ม(ลด) เพิ่ม(ลด)

รายการ ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2 ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2

% % % % % % % %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,019,238,253 8.87 -16,837,720,227 -8.52 4,268,120,802 31.41 5,292,643,344 56.79

เงินลงทุนชัว่คราว -16,003,150,079 -9.64 41,015,985,817 19.81 -9,659 0.00 -500,150,990 -22.53

ลูกหน้ีการคา้ -21,289,472,881 -16.29 19,639,129,453 13.07 1,116,297,896 16.21 -680,265,714 -11.79

ลูกหน้ีอ่ืน 3,094,974,588 6.06 -7,431,803,826 -17.03 407,466,649 26.24 -85,506,080 -7.47

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น -895,065,089 -143.79 -51,875,274 -9.09 -3,239,855,666 -26.35 -12,294,000,460 -79.14

สินคา้คงเหลือ -3,743,827,840 -3.50 11,228,701,694 9.50 -6,100,773 -12.10 15,671,657,296 27.00

พสัดุคงเหลือ 307,246,588 1.02 428,416,783 1.40 - - - -

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธห์มุนเวียน -45,616,443 -2.39 1,510,606,963 44.20 - - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -787,216,541 -15.13 254,142,119 4.66 - - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน -20,342,889,444 -2.88 49,755,583,502 6.57 2,701,438,666 7.16 7,559,462,273 21.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย -1,523,450,904 -8.98 5,340,025,606 23.93 - - - -

เงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในการร่วมคา้ -1,004,398,269 -2.59 -664,190,954 -1.74 -12,344,724,015 -669.48 -957,962,284 -6.75

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -909,323,956 -4.47 370,585,586 1.79 -12,344,724,015 -669.48 -957,962,284 -6.75

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -15,028,129,461 -117.03 -8,135,172,423 -172.87 -2,632,955,702 -368.55 100,658,507 3.01

เงินให้กูย้ืมระยะยาว -5,069,832,591 -29.46 -2,580,476,683 -17.64 - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 24,409,603 0.39 22,110,413 0.35 - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,141,522,666 0.38 6,570,839,746 0.60 378,102,159 0.82 208,351,791 0.46

คา่ความนิยม 647,394,325 1.33 494,600,523 1.00 - - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 581,772,769 1.80 500,970,014 1.52 1,440,483,742 27.89 -240,425,417 -6.46

สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 19,807,643,348 16.25 1,307,751,985 1.06 - - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -660,592,200 -4.86 -1,245,817,106 -10.09 -343,441,260 -56.20 -43,690,376 -4.58

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน -404,128,937 -86.09 -221,516,655 -89.36 - - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,110,258,422 7.35 3,987,799,502 8.61 -60,560,940 -3.13 -77,839,368 -3.90

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,713,144,815 0.25 5,747,509,554 0.39 -13,586,905,735 -23.13 -1,137,645,811 -1.57

รวมสินทรัพย์ -16629744629 -0.76 55,503,093,056 2.49 -10,885,467,069 -11.28 6,421,816,462 5.98



249 
 

 

 
 

ตารางที ่7 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอน (ต่อ) 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,873,792,971 21.65 3,112,870,657 8.71 198,522 0.00 39,250,657 0.56

เจา้หน้ีการคา้ -4,601,490,631 4.27 -17,732,482,658 -14.31 -1,763,142,233 -26.92 2,323,395,742 27.95

เจา้หน้ีอ่ืน -2,459,548,900 1.57 -5,066,941,758 -11.56 -125,483,810 -6.03 445,507,010 20.19

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -5,753,238,121 9.54 -23,269,149,781 -48.28 -548,649,714 -35.51 212,515,571 10.15

เงินกูย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,779,511,326 47.59 -14,657,759,992 -102.51 323,488,099 46.84 305,529,027 83.22

หน้ีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน -2,756,310 -0.05 -464,773,490 -9.12 - - - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -298,582,055 -3.78 -404,302,147 -5.39 -16,482,342 -2.07 32,216,212 3.97

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,537,688,280 1.05 -58,482,539,169 -21.00 -2,062,720,151 -10.49 5692743788 26.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 17,296,753,935 3.55 11,270,786,096 2.26 -7,307,786,787 -52.37 273,914,076 1.29

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,872,381,141 6.97 -1,401,118,408 -3.52 19,339,375 3.43 -3,431,557 -0.63

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -779,802,329 -3.68 352,603,044 1.64 -37,669,937 -2.11 -41,264,095 -2.26

ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอนระยะยาว 920,304,173 1.30 -301,085,223 -0.43 13,953,123 1.67 3,505,895 0.43

เงินมดัจ าถงักา๊ซ -310,599,160 -3.10 148,562,430 1.46 - - - -

หน้ีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมุนเวียน 1,751,541,857 63.61 -593,025,575 -27.45 - - - -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,765,925,278 14.73 -3,453,761,011 -8.13 -5,356,779 -7.17 -1,712,134 -2.14

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,516,504,895 4.20 6,022,961,353 0.88 -7,317,346,740 -23.43 231,160,550 0.60

รวมหนี้สิน 32,054,193,175 3.15 -52,459,577,816 -5.44 -9,380,066,891 -18.43 5,923,904,338 9.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 2,856,299,625 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั

ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น - - - - -6,628,267 -0.41 -1,625,049,064 -99.59

   ในบริษทัย่อย 29,548,329 -0.12 -273,774,302 1.11 -4,003,790 -20.04 1,592,694,095 66.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ทนุส ารองเพ่ือกองทนุประกนัวินาศภยั

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -1,039,119,709 -0.14 2,155,883,848 0.29 129,183,587 0.49 383,750,021 1.45

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,062,908,661 37.00 -3,405,016,333 -21.71 -1,533,754,185 71.00 115,053,897 7.40

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,053,337,281 0.76 -1,522,906,787 -0.19 -1,415,202,655 -3.44 466,448,949 1.10

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 765,817,971 0.18 -1,520,608,453 -0.37 -90,197,523 -2.05 31,463,175 0.70

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,819,155,252 0.56 -3,043,515,240 -0.25 -1,505,400,178 -3.30 497,912,124 1.06

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,873,348,427 1.74 -55,503,093,056 -2.55 -10,885,467,069 -11.28 6,421,816,462 5.98

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามวธีิแนวนอน 
การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอนบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
 จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)ทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ดว้ยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโนม้ แสดง
เก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบขอ้มูล  
3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พบวา่ 
 
 กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้่ากิจการ   
มีสินทรัพยล์ดลง 93,316,522.02 บาท คิดเป็นร้อยละ3.57 ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 
100 , 774 , 030 . 52  บาท  คิด เ ป็น ร้อยละ  5 . 56  ประกอบด้วย  เ งินฝากประจ าธนาคาร                              
ท่ีมีภาระผูกพนั  และเงินลงทุนทัว่ไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 
7,465,713 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 8,204.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.36 และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 273,504.26 คิดเป็นร้อย
ละ 2.43 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน 1,365,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01             
ดา้นส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 44,568,737.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ซ่ึงประกอบดว้ยทุนเรือนหุ้น 
ส่วนเกินทุน ก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ 
 
 กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นไปไดว้่ากิจการ   
มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 43,628,438.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 ประกอบด้วยสินทรัพยห์มุนเวียน
เพิ่มข้ึน 15,620,783.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ประกอบด้วย เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมี        
ภาระผูกพันและเงินลงทุนทั่วไปไม่มีการเปล่ียนแปลง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 
28,088,146.47บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 80,491.57บาท              
คิดเป็นร้อยละ 3.51 และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนคือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 50,435.61
คิดเป็นร้อยละ 0.46 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน 1,365,285 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 
ดา้นส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 2,566,588.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ซ่ึงประกอบดว้ยทุนเรือนหุ้น 
ส่วนเกินทุน ก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ 
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ส่วนของบริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มที ่1 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้า่กิจการมี
สินทรัพยล์ดลง 50,794,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 ประกอบดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
407,029,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 146.2  ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั
เพิ่มข้ึน 34,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 407,026,000บาท คิดเป็น
ร้อยละ 175.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 564,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน533,000บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 4,529,000 คิดเป็นร้อยละ 3.13 ภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานลดลง 951,000บาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 26,856,000บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.80 ซ่ึงประกอบดว้ยทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม 
 
 กลุ่มที ่2 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็นไปไดว้า่กิจการมี
สินทรัพยล์ดลง 14,277,000 บาท คิดเป็นร้อยละ1.66 ประกอบด้วยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง -
3,492,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ประกอบดว้ย เงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัเพิ่มข้ึน 
34,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 8,668,000บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง 552,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง
1,599,000บาท คิดเป็นร้อยละ 28.92 และส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนคือเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินลดลง 5,000,000 คิดเป็นร้อยละ 8.77 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง 80,000บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.69 ดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 21,763,000บาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 
 ซ่ึงประกอบดว้ย ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 
 สรุป จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 บริษทั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีการบริการงาน
ได้ดีกว่าบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากดูจากงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ทั้ง 2 บริษทั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีสินทรัพยม์ากกวา่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)  
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ตารางที ่8  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบอตัราร้อยละงบก าไรขาดทุนตามแนวนอน 
  

บริษทั ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน

         งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560         งวดส้ินสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560

เพ่ิม(ลด) เพ่ิม(ลด)

รายการ ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2 ไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- ไตรมาส 2

% % % % % % % %

รายการ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3,609,464,841 0.75 31,009,732,084 6.08 3,818,744,676 8.92 1,166,787,217 2.65

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 17,440,729,388 4.20 16,787,880,930 3.88 -5,014,477,594 12.39 495,411,303    -1.24

ก าไรขั้นต้น -13,831,264,547 -21.92 14,221,851,154 18.39 -1,195,732,918 -50.59 1,662,198,520 41.29

รายไดอ่ื้น 79,133,375 1.59 7,481,866,249 60.03 -1,394,672 -0.59029 66,207,178-      -38.93

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 441,504,856 13.29 1,179,608,159 26.21 -207,139,849 -224.545 178,724,023    65.96

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย -13,310,626,316 -18.64 22,883,325,562 24.27

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย -1,386,932,682 -25.56 120,224,338 2.17 8,223,170 -0.86 124,045,017    -15.00

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร -18,623,736,200 -160.98 -1,633,256,404 -16.44 132,626,283 -19.46 76,421,636      -12.63

คา่ภาคหลวงและคา่ตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม -159,005,216 -4.97 316,218,051 9.00

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,859,047,782 13.39 24,080,139,577 31.98

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 728,629,228 47.00 -79,859,014 -5.43 -366,057,776 -678.079 36,322,138-      -205.65

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -13,044,824 -3.36 189,571,578 32.83 -366,057,776 -678.079 36,322,138-      -205.65

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 7,574,632,186 14.25 24,189,852,141 31.27 130,426,072 9.49 1,659,905,206 54.70

ตน้ทุนทางการเงิน 149,949,137 2.03 396,632,271 5.10 40,554,554 -11.9764 16,178,892-      4.56

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,424,683,049 16.22 23,793,219,870 34.20 170,980,626 16.50 1,643,726,314 61.34

ภาษีเงินได้ -2,187,405,802 -39.39 844,884,703 13.21 -520,431,164 -476.511 590,874,570-    122.68

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 9,612,088,851 23.90 22,948,335,167 36.33

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี - - - -

ก าไรส าหรับงวด 9,612,088,851 23.90 22,948,335,167 36.33 -349,450,538 -30.5106 1,052,851,744 47.90

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,985,191,597 28.69 14,851,043,673 32.17 -323,694,656 -32.6115 1,091,232,027 52.37

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 626,897,254 7.04 8,097,291,494 47.62 -25,755,882 -16.8598 38,380,283-      -33.55
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ตารางที ่8 การวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนตามวธีิแนวนอน 

การอธิบายผลการวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวนอน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

          จากการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ดว้ยวธีิแนวนอนหรือวธีิแนวโนม้ แสดงเก่ียวกบั

การเพิ่มข้ึนและลดลงของจ านวนเงินเป็นร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล  3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็น         

2  กลุ่ม พบวา่ 

 กลุ่มที ่1 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 แปลความไดว้า่

กิจการมียอดขายลดลง 16,297,919.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 กิจการมีต้นทุนขายลดลง 

13,326,419.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง 12,223,948.24 บาท      

คิดเป็นร้อยละ 2.33 ซ่ึงค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          

และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร กิจการมีก าไรสุทธิลดลง 1,044,695.12 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.42  

 กลุ่มที่ 2  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 แปลความได้

ว่ากิจการมียอดขายลดลง 25,611,821.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 กิจการมีต้นทุนขาย             

ลดลง 16,399,548.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 กิจการมีค่าใชจ่้ายทั้งหมดลดลง 18,816,589.62 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 3.67 ซ่ึงค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          

และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร กิจการมีก าไรสุทธิลดลง 977,364.74 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.35 

ส่วนของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

 กลุ่มที ่1 เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 แปลความไดว้า่

กิจการมียอดขายเพิ่มข้ึน 9,764,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 กิจการมีต้นทุนขายเพิ่มข้ึน 

14,138,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.77 กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้ งหมดเพิ่มข้ึน 26,881,000 บาท            

คิดเป็นร้อยละ 25.61 ซ่ึงค่าใช้จ่ายประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กิจการมีก าไรสุทธิลดลง 18,026,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 204.14 

             กลุ่มที่ 2  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 แปลความได้

ว่ากิจการมียอดขายลดลง 16,193,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.46 กิจการมีต้นทุนขายลดลง 

11,935,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.13 กิจการมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง 19,696,000 บาท คิดเป็น
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ร้อยละ 14.94 ซ่ึงค่าใช้จ่ายประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร กิจการมี

ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 5,093,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 18.96 

 สรุปจากการเปรียบเทียบ กลุ่ม 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริหารดีกว่ากลุ่ม 1 

ของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เพราะบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสุทธิ

ลดลงเพียง 1,044,695.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ซ่ึงกลุ่ม1 ของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 

(มหาชน) มีก าไรสุทธิลดลงมากกว่ากลุ่ม1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และกลุ่ม 2 ของ  

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) บริหารดีกวา่กลุ่ม2 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เพราะบริษัท  บางจากปิโตรเ ลี ยม  จ ากัด  (มหาชน)  มีก าไร 5 ,093 ,000  บาท  คิด เ ป็น                         

ร้อยละ 18.96 ซ่ึงกลุ่ม2 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสุทธิลดลงมากกว่ากลุ่ม2 ของ                    

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
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บทที ่5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจดัท าโครงการบญัชีในคร้ังน้ี ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)         
ประจ าปี 2560 ไตรมาสท่ี 1-3  เป็นการศึกษาเรียนรู้เ ร่ืองธุรกิจประเภทบริการ เพื่อศึกษา             
การจดัท าอตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้
สินทรัพย์ อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพความเส่ียง อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร           
อตัราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหน้ี พร้อมรายงานการวิเคราะห์ของบริษทัพร้อมทั้ง   
ไดศึ้กษาและไดเ้รียนรู้งบการเงินของบริษทัดว้ย 
 จาการศึกษาและเรียนรู้ในบริษทัในคร้ังน้ีช่วยให้เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการสามารถ
ควบคุมดูแลและบริหารงานของกิจการได้ดียิ่งข้ึน ช่วยบอกขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมีประโยชน์      
ต่อผู ้บริหารกิจการ ท าให้ผู ้บริหารสามารถก าหนดนโยบายในการวางแผนตัดสินใจต่างๆ                
ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตลอดระยะเวลาท่ีไดจ้ดัท าโครงการขณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าโครงการและประสบความส าเร็จ     
ในการท าโครงการ ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการท าโครงการมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียเกิดข้ึนมากมาย     
ในด้านขอ้เสียในการจดัท าโครงการขณะผูจ้ดัท าได้ประสบปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของไฟล์ขอ้มูล   
และเอกสารต่าง ๆ แต่เราก็ช่วยกนัแกปั้ญหาจนไดแ้ละประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 
 
5.2   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5.2.1  โนต้บุค๊เสีย ท าใหเ้กิดปัญหาในการท างานต่อ 
 5.2.2  รายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างานบ่อยคร้ัง 
 5.2.3  ค  านวณตวัเลขผดิ สับสนสูตรในการค านวณ 

5.2.4  สมาชิกในกลุ่มมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั 
5.2.5 เ ม่ือส่งงานแล้วไม่ผ่านจึงต้องน ามาแก้ไขใหม่  เพราะมีความประมาท 

ความไม่รอบคอบ ในการท างานเท่าท่ีควร 
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5.3   แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 5.3.1  ตอ้งใหเ้พื่อนในกลุ่มน าโนต้บุค๊มาดว้ย เผือ่เคร่ืองเสียอีกจะไดมี้ท างานต่อ 
 5.3.2  ควรใส่ใจกบัรายละเอียดต่างๆใหม้ากกวา่เดิม  
 5.3.3  หาเวลาวา่งระหวา่งวนัท่ีมาเรียนช่วงพกัเท่ียงปรึกษาหารือกนั 

5.3.4  ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการค านวณใชสู้ตรก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั 
5.3.5 ตั้ งใจท างานมากข้ึน มีสมาธิกับงาน มีระเบียบวินัยเพื่อให้งานเป็นไปตาม 
แผนท่ีก าหนด 
 

5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 
5.4.1  คณะผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของบริษทั ปตท. (จ  ากดั) มหาชน 

 5.4.2  คณะผูจ้ดัท าสามารถจดัท างบการเงินได ้
 5.4.3  คณะผูจ้ดัท าสามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯได ้
             5.4.4  คณะผู ้จ ัดท า รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดท า            
งบการเงิน 
             5.4.5  คณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างความสามคัคีในหมู่คณะผูจ้ดัท า 

 
5.5  ข้อเสนอแนะ 

5.5.1  เน้ือหาในการจดัท าโครงการน่าจะมีความควบคุมและชดัเจนมากกวา่น้ี 
5.5.2  ควรท าความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุด 

 5.5.3  ควรจะใหมี้เวลาในการศึกษาท าความเขา้ใจ กบัการท าโครงการให้มากกวา่น้ี ศึกษา
ขอ้มูลและตดัสินใจใหดี้วา่ควรเลือกบริษทัประเภทใด 
             5.5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างจะตอ้งใช้แนวคิดท่ีแตกต่างกันออกไปจึงตอ้งอาศยั
ความถูกตอ้งและชดัเจนท่ีสุด 
 5.5.5  ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีรอบคอบและละเอียดก่อนการด าเนินงาน 
เพื่อลดขอ้ผดิพลาด 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
โครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
*********************************************** 

 
1. ช่ือโครงการ    การศึกษาวเิคราะห์งบการเงินของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

   ประจ าปี 2560 ไตรมาสท่ี 1-3 
     ประเภทธุรกจิ   อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2.1  นางสาวสลิลทิพย ์    บุญเก้ือ              ชั้น  ปวส. 2/30    เลขท่ี  19 

 2.2  นางสาวปิยะธิดา       อนุญาหงษ ์ ชั้น  ปวส. 2/30    เลขท่ี  21 
 

3.  หลกัการและเหตุผล 
ในการด าเนินงานของบริษทัให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารต้องมีการ

จดัการงานท่ีดี โดยมีการวางแผนทางการเงิน การจดัหาเงินทุน รวมถึงการจดัสรรเงินทุนท่ีไดรั้บไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้น ผลการด าเนินงานในแต่ละรอบปีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานของบริษทั ผลการด าเนินงานจะดีหรือไม่จึงตอ้งอาศยัการ
วเิคราะห์ทางงบการเงิน เพื่อใหรู้้ถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ทางการเงินของบริษทั โครงสร้างงบการเงิน
ควรมีสัดส่วนอยา่งไร จะท าอยา่งไรใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดี เป็นตน้ 
 เน่ืองดว้ย สภาวะปัจจุบนัการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงประเภทน ้ ามนัมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกวนั
และยิ่งมีความจ าเป็นมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ว่าในทางธุรกิจ  การคมนาคมขนส่ง  อุตสาหกรรม  และ 
ดา้นอ่ืน ๆ จึงเป็นแรงสนบัสนุนใหก่้อตั้ง  บริษทั  ปตท.  จดักดั  (มหาชน)  จึงเร่ิมตน้ดว้ยการจดัหา
น ้ามนัเช้ือเพลิง  เพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศใหพ้ออยา่งเร่งด่วนต่อการใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นน ้ามนั  แต่ทุกวนัน้ีน ้ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหป้ระชาชนผูใ้ชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงตอ้ง
ประสบกับการแบกรับภาระเร่ืองตน้ทุนการผลิตสูง  ซ่ึงสภาวะดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให ้ 
บริษทั  ปตท.  จ  ากดั  (มหาชน)   มุ่งจดัหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศไทยท่ีมีมากมายหลาย
พื้นท่ีดงันั้น  บริษทั  ปตท.  จ  ากดั  (มหาชน)  จึงเขา้ใจและทราบถึงความส าคญัของการด าเนินงาน
ธุรกิจดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอยา่งครบวงจร  ความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการท าบญัชีของธุรกิจ  บริษทั  ปตท.  จ  ากดั  (มหาชน) 
4.  วตัถุประสงค์ 

สค.1 
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4.1  เพื่อศึกษากระบวนการจดัท างบการเงินของบริษทั  
4.2  เพื่อจดัท าการวิเคราะห์งบการเงินของทางบริษทั  
4.3  เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัท างบการเงินของบริษทั 
4.4  เพื่อสร้างความสามคัคีในหมู่คณะผูจ้ดัท า  

 
5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 5.1  คณะผูจ้ดัท าสามารถจดัท างบการเงินได้ 
 5.2  คณะผูจ้ดัท าสามารถวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัฯได ้
 5.3  คณะผูจ้ดัท ารู้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัท างบการเงิน 
 5.4  คณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างความสามคัคีในหมู่คณะผูจ้ดัท า 

 

6.  เป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีท่ี  2  ห้อง 30  สาขาวิชาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จ  านวน 2 คน 
 

7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
       7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  น าเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมติั 
  7.1.2  ขั้นตอนการวางแผนการท างานของแต่ละบุคคล 
  7.1.3  ขั้นตอนการแบ่งการท างานใหเ้หมาะสมของแต่ละบุคคล 
  7.1.4  ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  จดัหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการจดัท าโครงการ 
  7.2.2  จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมด เพื่อจดัท าโครงการ 
  7.2.3  ประชุมคณะผูจ้ดัท าเพื่อสรุปและแบ่งหนา้ท่ีการท างาน 
  7.2.4  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการและหวัหนา้โครงการ 

 
7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  รวบรวมรูปเล่มโครงการและแฟ้มเอกสาร 
  7.3.2  สรุปบทความในโครงการออกมาเพื่อให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
  7.3.3  สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562  ถึง  28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 



261 
 

 

9.  สถานทีด่ าเนินการ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 
10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 ค่ากระดาษ A4 5 รีม 100.00 500.00 
2 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน   2 ตลบั 500.00 200.00 
3 ค่าเขา้เล่มโครงการ 1 เล่ม 200.00 1,000.00 
4 ค่าแผน่ซีดี  1 แผน่ 20.00 20.00 

รวม 1,720.00 
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ภาคผนวก ข 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 
 

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

 
 
 

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,880,205,387 13,587,562,043 9,319,441,241 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,719,372,624 2,219,523,614 2,219,533,273 

ลูกหน้ีการคา้ 6,207,756,756 6,888,022,470 5,771,724,574 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,467,136,275 1,552,642,355 1,145,175,706 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

 

ส่วนท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -   

สินคา้คงเหลือ 15,722,087,004 12,294,000,460 15,533,856,126 

เงินชดเชยกองทุนน ้ ามนัคา้งรับ 1,283,131,203 1,128,046,326 972,526,909 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 45,279,689,249 37,720,226,976 35,018,788,310 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 885,965,225 1,843,927,509 14,188,651,524 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 815,062,865 714,404,358 3,347,360,060 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 359,602,729 359,602,729 359,602,729 

ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ 46,200,317,058 45,991,965,267 45,613,863,108 

สิทธิการเช่า 2,003,227,584 2,129,966,248 2,153,775,967 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,924,005,174 5,164,430,591 3,723,946,849 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 567,451,357 611,141,733 954,582,993 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,856,090,938 1,933,930,306 1,994,491,246 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 57,611,722,930 58,749,368,741 72,336,274,476 

รวมสินทรัพย์ 102,891,412,179 96,469,595,717 107,355,062,786 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 
 

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

หนีสิ้นหมุนเวยีน     
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,072,947,702 7,033,697,045 7,033,498,523 

เจา้หน้ีการคา้ 8,872,860,262 6,549,464,520 8,312,606,753 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2,526,155,219 2,080,648,209 2,206,132,019 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,757,445,146 1,544,929,575 2,093,579,289 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,000,000,000 - - 

ภาษีสรรพสามิตและเงินน าส่งกองทุน    
      น ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งจ่าย 800,687,203 968,024,172 900,672,845 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 996,131,391 690,602,364 367,114,265 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 501,666,538 - - 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 828,241,866 796,025,654 812,507,996 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 25,356,135,327 19,663,391,539 21,726,111,690 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,227,716,952 13,953,802,876 21,261,589,663 

หุน้กู ้ 13,988,397,685 13,989,038,794 13,989,654,003 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 560,426,054 563,857,611 544,518,236 

หน้ีสินจากสิทธิการเช่าระยะยาว 35,131,578 34,342,104 33,552,630 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับ    

     ผลประโยชน์พนกังาน 1,744,331,922 1,785,596,017 1,823,265,954 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุน    
     ในการร้ือถอน 838,963,823 835,457,928 821,504,805 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 73,032,006 74,744,140 80,100,919 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 
 

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 31,468,000,020 31,236,839,470 38,554,186,210 

รวมหนีสิ้น 56,824,135,347 50,900,231,009 60,280,297,900 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนเรือนหุน้    
     ทุนจดทะเบียน 1,376,923,157 1,376,923,157 1,376,923,157 

     ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 1,376,923,157 1,376,923,157 1,376,923,157 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11,157,460,051 11,157,460,051 11,157,460,051 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุนจดทะเบียน    
      และทุนช าระแลว้ 189,617,759 189,617,759 189,617,759 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนการถือหุน้    

     ในบริษทัยอ่ย 1,612,670,404 1,625,049,064 1,631,677,331 

ก าไรสะสม    
     จดัสรรแลว้    
     ทุนส ารองตามกฎหมาย 153,164,346 153,164,346 153,164,346 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,014,431,392 26,630,681,371 26,501,497,784 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 136,388,122 21,334,225 1,555,088,410 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 41,640,655,231 41,174,206,282 42,589,408,937 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4,426,621,601 4,395,158,426 4,485,355,949 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,067,276,832 45,569,364,708 47,074,764,886 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 102,891,412,179 96,469,595,717 107,355,062,786 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 

 

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 43,994,881,042 42,828,093,825 39,009,349,149 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (39,969,258,488) (40,464,669,791) (35,450,192,197) 

ก าไรขั้นต้น 4,025,622,554 2,363,424,034 3,559,156,952 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 54,861,081 43,922,663 44,971,045 

รายไดอ่ื้น 170,061,963 236,269,141 237,663,813 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (826,735,384) (950,780,401) (959,003,571) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (605,111,414) (681,533,050) (814,159,333) 

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและการ 
ประเมินค่า 

(9,238,557) (15,523,055) (11,881,691) 

ก าไรจากสญัญาซ้ือขายน ้ ามนัดิบ    
      และผลิตภณัฑน์ ้ ามนัล่วงหนา้ 953,857 233,080,511 85,834,585 

ก าไรจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

36,526,420 (19,007,950) (259,387,847) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 270,972,694 92,248,671 299,388,520 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน (ขาดทุน)    
     จากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (100,923,684) 18,661,622 (1,358,304,135) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม    

     และร่วมคา้ 17,662,410 53,984,548 420,042,324 

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ - 
  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

3,034,651,940 1,374,746,734 1,244,320,662 

ตน้ทุนทางการเงิน (354,800,818) (338,621,926) (379,176,480) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 2,679,851,122 1,036,124,808 865,144,182 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (481,657,447) 109,217,123 629,648,287 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 

 

 

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2,198,193,675 1,145,341,931 1,494,792,469 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)    
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,083,808,821 992,576,794 1,316,271,450 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

114,384,854 152,765,137 178,521,019 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2,198,193,675 1,145,341,931 1,494,792,469 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 1.51 0.72 0.96 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 2,198,193,675 1,145,341,931 1,494,792,469 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่    
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั    
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน 

(104,176,424) (39,382,144) (111,392,068) 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อ
ขาย 

111,091,390 (58,682,578) 1,632,024,785 

รวมรายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

6,914,966 (98,064,722) 1,520,632,717 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั    
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน ์    

     พนกังานท่ีก าหนดไว ้ (1,354,359) 1,315 11,756 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

(1,354,359) 1,315 8,068,664 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด - 
สุทธิจากภาษ ี

5,560,607 (98,063,407) 8,080,420 
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บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับไตรมาส 1-3 เดอืน มนีาคม มถุินายน และกนัยายน ปี 2560 

 

 

 

      

รายการ 31 มนีาคม 2560 30 มถุินายน 2560 30 กนัยายน 2560 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวด 

2,203,754,282 1,047,278,524 3,023,505,606 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
รวม    

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,097,919,100 877,523,823 2,850,034,443 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

105,835,182 169,754,701 173,471,163 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวด 

2,203,754,282 1,047,278,524 3,023,505,606 
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ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 
สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 20 บาท 
 

 

 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  ค่ากระดาษ A4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 
3.  ค่าเขา้รูปเล่ม 
4.  ค่าแผน่ซีดี 

500.00 
1,000.00 

200.00 
20.00 

 

1.  ค่ากระดาษ A4 
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 
3.  ค่าเขา้รูปเล่ม 
4.  ค่าแผน่ซีดี 

620.00 
860.00 
200.00 

20.00 
 

รวม 1,720.00 รวม 1,700.00 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน 
 

 
 

ภาพที ่1 คน้หาขอ้มูลของโครงการ 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2 คน้หารายละเอียดต่างๆของโครงการ 



289 
 

 

 
 

ภาพที ่3  ตรวจสอบปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทัเพื่อน ามาแกไ้ข 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4 ตรวจทานงานก่อนน าเขา้เล่มคร้ังสุดทา้ย 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

                                         ช่ือ-สกุล                     นางสาวปิยะธิดา อนุญาหงษ ์

                                         รหสันกัศึกษา             40979 

                                        วนั/เดือน/ปีเกิด            09 พฤศจิกายน 2541 

                                        ประวตัิการศึกษา 

                                        ระดบัประถมศึกษา      โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 

                                        ระดบัมธัยมศึกษา         โรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 

                                       ระดบัอุดมศึกษา           วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

                                         ช่ือ-สกุล                       นางสาวสลิลทิพย ์บุญเก้ือ 

                                         รหสันกัศึกษา               40944 

                                        วนั/เดือน/ปีเกิด              04 มิถุนายน 2541 

                                        ประวตัิการศึกษา 

                                        ระดบัประถมศึกษา        โรงเรียนบา้นโพธ์ินอ้ย 

                                        ระดบัมธัยมศึกษา           โรงเรียนมารดานฤมล 

                                       ระดบัอุดมศึกษา             วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 


