
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกจิการ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืน
และหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล  
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน า
ขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏิบตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่
ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 670,772 1,037,136 148,342 187,970

เงนิลงทุนระยะสนัประเภทเผอืขาย 5 - 1,091 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 5, 9 458,468 1,222,063 482,244 514,128

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 260,400 369,806 1,867,358 1,580,706

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืทถีงึกําหนด

รบัชําระภายในหนงึปี 656 2,787 656 587

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนึงปี 18.6 - - 1,187,374 1,203,160

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 10 1,456,902 2,217,141 237,963 300,602

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,847,198 4,850,024 3,923,937 3,787,153

กรรมการ…………………………………………..…………….   กรรมการ…………………………………………………………………..

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5 733,983 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื สุทธิ 976 1,475 976 1,475

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 4,108,405 4,698,199

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 1,450,614 1,450,614

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11 856,545 688,042 705,000 705,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 789,218 795,863 40,000 40,000

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 5 - 723,094 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 388,552 362,952 132,025 132,219

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 5, 12 10,741,637 11,458,400 1,093,550 1,233,942

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 5, 13 23,645,534 - 504,703 -

สทิธกิารเชา่และคา่เช่าทดีนิจา่ยลว่งหน้า สุทธิ 5 - 3,152,657 - 902

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 215,616 214,416 143,490 144,283

คา่ความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 5 162,143 123,428 15,863 7,016

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 242,798 228,538 78,713 65,277

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 37,829,985 17,801,848 8,273,339 8,478,927

รวมสินทรพัย์ 40,677,183 22,651,872 12,197,276 12,266,080

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 163,998 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,693,131 5,778,812 792,000 996,428

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 2,650,000 3,050,000 600,000 600,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 135,305 113,700

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 15 1,468,493 1,490,225 1,088,231 1,205,066

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี สุทธิ 999,821 999,460 999,821 999,460

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 293,023 124,874 - 20,693

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 5, 16 557,242 170,952 49,473 19,354

รวมหนีสินหมุนเวียน 10,825,708 11,614,323 3,664,830 3,954,701

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 15 1,590,013 1,760,450 1,043,664 1,562,214

หุน้กู ้สุทธิ 2,096,821 2,096,065 2,096,821 2,096,065

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษียณอายุ 156,167 140,844 79,598 82,004

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 2,617 - 2,617 -

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 5, 16 18,767,069 216,085 401,041 260

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 5 48,644 40,444 - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 78,740 76,165 51,288 34,940

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 22,740,071 4,330,053 3,675,029 3,775,483

รวมหนีสิน 33,565,779 15,944,376 7,339,859 7,730,184

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 178,794 178,794 178,794 178,794

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,057,260 3,676,486 1,823,193 1,501,672

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (44,153) (63,188) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,047,331 6,647,522 4,857,417 4,535,896

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 64,073 59,974 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 7,111,404 6,707,496 4,857,417 4,535,896

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 40,677,183 22,651,872 12,197,276 12,266,080

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 22,257,155 31,843,978 2,973,323 3,872,084

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (19,512,515) (29,315,389) (2,752,858) (3,645,784)

กาํไรขนัต้น 2,744,640 2,528,589 220,465 226,300

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 32,405 40,013 161,085 159,565

เงนิปันผลรบั 11.2 - - 649,991 379,998

รายไดอ้นื 13,303 6,776 71,281 78,409

คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,606,858) (1,681,115) (151,539) (149,803)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (272,099) (284,436) (186,718) (182,229)

กาํไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ 615 - 615 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (267,914) (82,243) (58,573) (63,393)

สว่นแบ่งกาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนใน

การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 11,693 2,980 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 655,785 530,564 706,607 448,847

ภาษเีงนิได้ 17 (142,910) (104,245) (807) (12,847)

กาํไรสาํหรบังวด 512,875 426,319 705,800 436,000

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 509,953 427,937 705,800 436,000

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2,922 (1,618) - -

512,875 426,319 705,800 436,000

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.31 0.26 0.42 0.26

กาํไรสาํหรบังวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 512,875 426,319 705,800 436,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ (1,185) - - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั 237 - - -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (948) - - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย - 16 - -

      - สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (20,304) (11,678) - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (20,304) (11,662) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสุทธิจากภาษีเงินได้ (21,252) (11,662) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 491,623 414,657 705,800 436,000

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 488,701 416,275 705,800 436,000

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2,922 (1,618) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 491,623 414,657 705,800 436,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 51,378,395 60,498,721 6,633,547 7,293,599

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (46,402,968) (55,433,399) (6,284,187) (6,833,421)

กาํไรขนัต้น 4,975,427 5,065,322 349,360 460,178

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 77,089 74,272 325,499 319,371

เงนิปันผลรบั 11.2 - - 649,991 379,998

รายไดอ้นื 29,845 50,166 149,244 159,274

คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,353,058) (3,315,806) (317,291) (295,820)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (469,627) (524,965) (379,642) (354,271)

กาํไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ 450 - 447 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (540,125) (168,922) (120,849) (128,078)

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนใน

การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 11.1 176,375 (6,025) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 896,376 1,174,042 656,759 540,652

ภาษเีงนิได้ 17 (179,036) (228,609) (699) (26,799)

กาํไรสาํหรบังวด 717,340 945,433 656,060 513,853

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 713,232 947,634 656,060 513,853

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 4,108 (2,201) - -

717,340 945,433 656,060 513,853

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.43 0.57 0.39 0.31

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 717,340 945,433 656,060 513,853

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 4,963 - 2,390 -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั (993) - (478) -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,970 - 1,912 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย - 42 - -

      - สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 11.1 10,347 (19,568) - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 10,347 (19,526) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสุทธิจากภาษีเงินได้ 14,317 (19,526) 1,912 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 731,657 925,907 657,972 513,853

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 727,549 928,108 657,972 513,853

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 4,108 (2,201) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 731,657 925,907 657,972 513,853

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่า ส่วนแบง่

เงินลงทุนใน กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนเกินจาก

ตราสารทนุ เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัส่วน รวมส่วนของ

 ทนุทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง เงินลงทุน ผ่านกาํไรขาดทนุ จากการร่วมค้า การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย เบด็เสรจ็อืน และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 149,101 2,479,281 119 - (41,140) 1,240 (39,781) 5,444,031 31,793 5,475,824

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - (334,000) - - - - - (334,000) (2) (334,002)

สาํรองตามกฎหมาย - - 25,693 (25,693) - - - - - - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - 10,000 10,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 947,634 42 - (19,568) - (19,526) 928,108 (2,201) 925,907

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 174,794 3,067,222 161 - (60,708) 1,240 (59,307) 6,038,139 39,590 6,077,729

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 3,676,486 23 - (69,008) 5,797 (63,188) 6,647,522 59,974 6,707,496

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาใชค้รงัแรก 5 - - - (2,428) (23) 8,711 - - 8,688 6,260 - 6,260

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 3,674,058 - 8,711 (69,008) 5,797 (54,500) 6,653,782 59,974 6,713,756

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (334,000) - - - - - (334,000) (9) (334,009)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 717,202 - - 10,347 - 10,347 727,549 4,108 731,657

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 4,057,260 - 8,711 (58,661) 5,797 (44,153) 7,047,331 64,073 7,111,404

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ

 ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไรเบด็เสรจ็อืน  เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 149,101 1,271,504 - 4,276,035

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - (334,000) - (334,000)

สาํรองตามกฎหมาย - - 25,693 (25,693) - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 513,853 - 513,853

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 174,794 1,425,664 - 4,455,888

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,501,672 - 4,535,896

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใช้ครงัแรก 5 - - - (2,451) - (2,451)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 1,499,221 - 4,533,445

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (334,000) - (334,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 657,972 - 657,972

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,823,193 - 4,857,417

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 896,376 1,174,042 656,759 540,652

รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,419,008 1,450,696 99,025 87,978

- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา

  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 1,474 2,133 1,474 2,133

- ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 345 357 212 85

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,740 4,540 3,084 (40)

- รายไดจ้ากเงนิปันผลรบั 11.2 - - (649,991) (379,998)

- ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 20,286 34,730 6,764 21,385

- กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั - (32) - -

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ุทธิ 5,188 603 1,842 (23)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 12 5,330 12,997 2,097 372

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 12 7,926 (4,355) - -

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืการลดลงของมลูค่า

  สนิคา้คงเหลอืและค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั 8,161 (21,675) 7,788 (19,167)

- กาํไรจากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่า (159) - (159) -

- กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเช่า (488) - - -

- กาํไรจากการวดัมลูค่าเครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ (450) - (447) -

- ดอกเบยีรบั (9,382) (1,758) (142,471) (139,933)

- ดอกเบยีจา่ย 538,504 166,738 119,229 125,945

- ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุนในการร่วมคา้

  และบรษิทัร่วม 11.1 (176,375) 6,025 - -

   กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 2,719,484 2,825,041 105,206 239,389

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (34,065) (61,879) 48,403 16,814

- สนิคา้คงเหลอื 752,078 (48,229) 54,851 (6,464)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (14,260) (45,414) (13,436) (7,344)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (1,005,298) (999,753) (204,583) (53,424)

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

       หลงัการเกษยีณอายุ - (45) (6,780) -

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 1,867 3,645 15,903 2,588

เงนิสดรบัจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 2,419,806 1,673,366 (436) 191,559

- รบัจากดอกเบยี 11,149 1,076 126,012 104,778

- จา่ยค่าดอกเบยี (541,158) (177,035) (119,373) (125,592)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (50,092) (69,297) (33,799) (31,270)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,839,705 1,428,110 (27,596) 139,475

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากเงนิฝากประจาํทตีดิภาระคาํประกนั - 6,560 - -

เงนิสดจา่ยค่าสทิธกิารเช่าและค่าเช่าทดีนิจา่ยล่วงหน้า - (720,657) - (144)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนัสุทธิ 1,094 2,500 - -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (46,630) (3,581) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (908,043) (1,349,054) (43,062) (29,730)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,657 2,201 54,304 969

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (196,967) - - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (15,424) (7,479) (8,594) (6,734)

เงนิปันผลรบั 11 24,864 12,432 649,991 240,348

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 141,406 12,000 3,199,559 5,532,177

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 (32,000) (76,000) (3,486,211) (6,078,332)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.6 - - 605,580 301,536

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (300,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 2,630 270 430 270

เงนิสดจา่ยชาํระค่าหุน้ของบรษิทัย่อย - - - (64,500)

เงนิสดจา่ยชาํระค่าหุน้ของบรษิทัร่วม - (2,200) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,027,413) (2,123,008) 971,997 (404,140)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ 163,998 270,128 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 13,990,000 15,200,000 900,000 900,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 (14,390,000) (14,150,000) (900,000) (600,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 350,350 559,164

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - (328,745) (614,349)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 599,522 700,000 - 700,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (792,048) (658,893) (635,742) (529,379)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ - 1,400,000 - 1,400,000

เงนิสดจา่ยเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ - (1,500,000) - (1,500,000)

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ - (3,936) - (3,936)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 16 (416,119) (92,597) (35,892) (19,378)

เงนิสดรบัชาํระค่าหุน้จากส่วนไดเ้สยีทไีมม่ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย - 10,000 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 19 (334,000) (334,000) (334,000) (334,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย (9) (2) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,178,656) 840,700 (984,029) (41,878)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (366,364) 145,802 (39,628) (306,543)

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,037,136 995,775 187,970 453,965

ยอดคงเหลือปลายงวด 670,772 1,141,577 148,342 147,422

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 670,772 1,141,577 148,342 147,422

670,772 1,141,577 148,342 147,422

ข้อมลูเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 122 4,828 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 172,039 184,108 7,163 1,631

- ซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 15,078 16,110 14,754 16,077

- การเพมิขนึของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 1,198,140 - 25,525 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 16 ถงึ 60 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

16 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได ้
จดทะเบียนไว้ คือ เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชัน้ที่ 33 ถนนรชัดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
 

บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรยีกบริษัท 
และบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 

กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คอื กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบั
สถำนีบรกิำรน ้ำมนั สนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทด้วยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่  
13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 

เนื่ องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562  
ในสำธำรณรฐัประชำชนจีน ท ำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวจีน  
ทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนัผลประกอบกำรภำคกำรส่งออกกป็ระสบปัญหำชะลอตวัลงจำกภำวะเศรษฐกจิโลกหดตวั จงึส่งผลให้
ภำพรวมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัของประเทศลดลงเช่นกนั ทัง้นี้ กำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่ำงชดัเจนต่อ
กจิกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเดอืนกุมภำพนัธ์ถึงเดอืนพฤษภำคมจำกมำตรกำรของภำครฐัในกำรควบคุม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคดงักล่ำว และส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ  
หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โดยกำรเติบโตของรำยได้ของกลุ่มกิจกำรลดลงจำกงวดก่อน นอกจำกนี้  
รำคำน ้ำมนัดเีซลและเบนซินหน้ำสถำนีบรกิำรปรบัตวัลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมนัดบิลดลงอย่ำงรวดเร็วในเดอืนมนีำคมถึง
เมษำยน จงึส่งผลใหค้่ำกำรตลำดของกลุ่มกจิกำรต ่ำกว่ำระดบัปกติ อย่ำงไรกต็ำม ผลกำรด ำเนินงำนไดเ้ริม่ฟ้ืนตวัขึน้หลงัจำก
กำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครฐั และกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัดบิและค่ำกำรตลำด 
 

กลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจต่อเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษในกำรวำงแผนและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดังกล่ำว ทัง้นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สิน
หมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ ำนวน 7,979 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 6,764 ลำ้นบำท) กลุ่มกจิกำร
บริหำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดไว้อย่ำงพอเพียงและ
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมต้องกำรกระแสเงนิสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิ  ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถงึก ำหนดช ำระ โดยกลุ่มกจิกำร
มกีำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และมีวงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิก
ออกมำจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 1,734 ล้ำนบำท ภำยใตเ้งือ่นไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำม
ขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิและขอ้ก ำหนดของหุน้กู้ รวมทัง้ผูบ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพิม่วงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนั
กำรเงนิเพื่อเสรมิสภำพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล  
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนที่เกี่ยวข้อง 

ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 และ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้  
 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำร
พจิำรณำประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษี  
เงนิได้รอกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตัดบญัชลีง เมื่อเห็นว่ำไม่มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะมีก ำไรทำงภำษีเพยีงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชี
ดงักล่ำว 
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กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำ 
ว่ำสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
ส ำหรบักำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่กลุ่มกจิกำรต้องด ำเนินกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคต
มำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำว 

 
5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน และมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 
ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
การจดัประเภทและวดัมลูค่าเริม่แรก 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพื่อพจิำรณำว่ำเขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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การวดัมลูค่าในภายหลงั 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ - ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวม 
อยู่ในรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร
หรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสด 

ตำมสญัญำที่มีลกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบี้ย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ
ถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน โดยรำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได้อื่น ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น และขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรู้
สะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่มำยังก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสินทรพัย์
ทำงกำรเงนิดงักล่ำว 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรบัรู้เริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกิจกำรโอนจัดประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ - ตรำสำรทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื  
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย ก) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกิจกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำว 
ในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและ
แสดงรวมอยู่ในเงนิปันผลรบั 
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ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 733.98 ลำ้นบำท วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
การดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิวีดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้น
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใช้
วธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชี มำถือปฏิบ ัติส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่  1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward 
looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้จ ำนวน 3.74 ลำ้นบำท 
ส ำหรบักลุ่มกิจกำรและจ ำนวน 3.08 ล้ำนบำทส ำหรบับรษิัท ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นโดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงนิเป็นหนี้สินทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และ  
วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงินค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ ์และวดัมลูค่ำ
ต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกิจกำรรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
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ข) สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรมสีญัญำเช่ำที่ดนิ ส ำนักงำน คลงัสนิค้ำ รำ้นค้ำ อุปกรณ์ และยำนพำหนะ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลำกำรเช่ำคงที่จ ำนวน 2 ถึง 30 ปี โดยบำงสัญญำมีเงื่อนไขให้สำมำรถต่อสัญญำได้  ก่อนปี พ.ศ. 2563      
กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิและ
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจงูใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ 
จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดโ้อนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัย์อ้ำงองิใหแ้ก่กลุ่มกจิกำรเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ 
และคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุสนิทรพัย์ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีโ่อนควำมเป็นเจำ้ของ
ในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่กลุ่มกจิกำรเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึ กำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัย์
ทีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขที่ใกลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะรบัรูด้้วยจ ำนวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ไดช้ ำระก่อนเริม่ 
หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจที่ได้รบัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพ
สนิทรพัย ์โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง 
สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ย 
อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำน 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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5.2 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถอืปฏบิตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปฏบิตัิตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ ำกำร
ปรบัปรุงย้อนหลงังบกำรเงนิที่แสดงเปรยีบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได ้
ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดงักล่ำว กล่ำวคือกลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและ 
จัดประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ในยอดยกมำ ณ วันที ่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

 
TFRS 16 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
- 

 
1,091 

 
- 

 
1,091 

เงนิลงทุนระยะสัน้ประเภทเผื่อขำย 1,091 (1,091) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 1,222,063 - (790,211) 431,852 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,223,154 - (790,211) 432,943 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น 

 
 

- 

 
 

733,983 

 
 

- 

 
 

733,983 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 723,094 (723,094) - - 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 11,458,400 - (766,710) 10,691,690 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 22,921,416 22,921,416 
สทิธกิำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่นิ 
   จ่ำยล่วงหน้ำ สุทธ ิ

 
3,152,657 

 
- 

 
(3,152,657) 

 
- 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 123,428 613 - 124,041 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15,457,579 11,502 19,002,049 34,471,130 
     

รวมสินทรพัย ์ 16,680,733 11,502 18,211,838 34,904,073 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

 
TFRS 16 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
170,952 

 
- 

 
330,884 

 
501,836 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 170,952 - 330,884 501,836 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,064 - 3,064 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 216,085 - 17,880,954 18,097,039 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 40,444 2,178 - 42,622 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 256,529 5,242 17,880,954 18,142,725 
     

รวมหน้ีสิน 427,481 5,242 18,211,838 18,644,561 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,676,486 (2,428) - 3,674,058 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (63,188) 8,688 - (54,500) 
รวมส่วนของเจ้ำของ 3,613,298 6,260 - 3,619,558 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 4,040,779 11,502 18,211,838 22,264,119 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำน 
ไว้เดิม 

 
TAS 32 และ TFRS 9 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

 
TFRS 16 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 514,128 - (550) 513,578 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 514,128 - (550) 513,578 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ 1,233,942 - (130,317) 1,103,625 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 580,942 580,942 
สทิธกิำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่นิ 
   จ่ำยล่วงหน้ำ สุทธ ิ

 
902 

 
- 

 
(902) 

 
- 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 7,016 613 - 7,629 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,241,860 613 449,723 1,692,196 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,755,988 613 449,173 2,205,774 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
19,354 

 
- 

 
35,363 

 
54,717 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 19,354 - 35,363 54,717 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,064 - 3,064 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 260 - 413,810 414,070 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 260 3,064 413,810 417,134 
     

รวมหน้ีสิน 19,614 3,064 449,173 471,851 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,501,672 (2,451) - 1,499,221 
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,501,672 (2,451) - 1,499,221 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 1,521,286 613 449,173 1,971,072 
 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัแิละกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชขีำ้งต้น ไม่มผีลกระทบ
ต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำนของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) ผลกระทบจำกกำรปฏิบตัิตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมือทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ 

TFRS 9) 
 
รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหมข่ำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
• จดัประเภทเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

และรบัรูก้ำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
• จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภทเผื่อขำยซึง่เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน

ก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรูผ้ลสะสมกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในก ำไรสะสม 
• รบัรู้และวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิด้วยวธิมีูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน โดยรบัรู้กำรปรบัปรุง

มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในก ำไรสะสม และ 
• ปรบัปรุงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิ (Business model) ทีใ่ชใ้นกำรบรหิำร
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 1,037,136 1,037,136 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะสัน้ใน 
      ตรำสำรหนี้ 1,091 - - - 1,091 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - - 431,852 431,852 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่      
    กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 369,806 369,806 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น - - - 4,262 4,262 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยำว 
      ในตรำสำรทุน - - 733,983 - 733,983 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 228,538 228,538 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 5,778,812 5,778,812 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ - 

 
- - 3,050,000 3,050,000 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ - 

 
- - 3,250,675 3,250,675 

หุน้กู ้ - - - 3,095,525 3,095,525 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,064 - - 3,064 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - - 18,598,875 18,598,875 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 76,165 76,165 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 187,970 187,970 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ - - - 513,578 513,578 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 1,580,706 1,580,706 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น - - - 2,062 2,062 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำร      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 5,901,359 5,901,359 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 65,277 65,277 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 996,428 996,428 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ - 

 
- - 600,000 600,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำร      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 113,700 113,700 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ - 

 
- - 2,767,280 2,767,280 

หุน้กู ้ - - - 3,095,525 3,095,525 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 3,064 - - 3,064 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - - 468,787 468,787 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 34,940 34,940 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีูลค่ำใกลเ้คยีงมลูค่ำยุตธิรรม ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มื
ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั หุ้นกู้ และเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ซึ่งมมีูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบั 
ทีเ่คยเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ข) ผลกระทบจำกกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่องสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ที่กลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 3.60 
ถงึ รอ้ยละ 4.38 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
16,194,452 

 
103,211 

บวก: รำยกำรปรบัปรุงภำระผกูพนัทีเ่คยเปิดเผยไว ้ 140,300 51,249 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(4,516,334) 

 
(2,720) 

บวก: หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
    พ.ศ. 2562 

 
387,037 

 
19,614 

(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (51,415) (3,526) 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ย 
    ตำมวธิเีสน้ตรง  

 
(19,074) 

 
(2,349) 

บวก:  รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 
    และกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 

 
6,463,909 

 
303,308 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 18,598,875 468,787 
   

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 

501,836 
18,097,039 

54,717 
414,070 

 18,598,875 468,787 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัย์ตำม  
สญัญำเช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
สทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำข้อก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ 19,944,707 19,271,319 9,079 9,454 
อำคำร 2,958,382 2,854,506 399,868 427,054 
อุปกรณ์และยำนพำหนะ 742,445 795,591 95,756 144,434 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สทุธิ 23,645,534 22,921,416 504,703 580,942 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเช่ำ และ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงือ่นไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิ
ว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
6 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชขีองกลุ่มกจิกำร
และแหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวม  
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

30 

 
7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
กลุ่มกิจกำรมส่ีวนงำนที่รำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 
และวสัดุอุปกรณ์ส ำหรบัสถำนีบรกิำรน ้ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูก
รำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 21,891,305 339,759 400,896 (374,805) 22,257,155 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (19,402,957) (243,350) (241,013) 374,805 (19,512,515) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,488,348 96,409 159,883 - 2,744,640 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     32,405 
รำยไดอ้ื่น     13,303 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,606,858) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (272,099) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื      
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ     615 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (267,914) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     11,693 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     655,785 
ภำษเีงนิได ้     (142,910) 
ก ำไรส ำหรบังวด     512,875 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     (21,252) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     491,623 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 31,394,857 418,511 420,872 (390,262) 31,843,978 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (29,153,504) (280,452) (271,695) 390,262 (29,315,389) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,241,353 138,059 149,177 - 2,528,589 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     40,013 
รำยไดอ้ื่น     6,776 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,681,115) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (284,436) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (82,243) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     2,980 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     530,564 
ภำษเีงนิได ้     (104,245) 
ก ำไรส ำหรบังวด     426,319 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     (11,662) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     414,657 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 50,561,394 755,274 830,549 (768,822) 51,378,395 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (46,115,941) (524,418) (531,431) 768,822 (46,402,968) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,445,453 230,856 299,118 - 4,975,427 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     77,089 
รำยไดอ้ื่น     29,845 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (3,353,058) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (469,627) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื 
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ   

 
 450 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (540,125) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     176,375 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     896,376 
ภำษเีงนิได ้     (179,036) 
ก ำไรส ำหรบังวด     717,340 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     14,317 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     731,657 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 59,639,397 800,322 828,878 (769,876) 60,498,721 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (55,113,431) (535,485) (554,359) 769,876 (55,433,399) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,525,966 264,837 274,519 - 5,065,322 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     74,272 
รำยไดอ้ื่น     50,166 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (3,315,806) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (524,965) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (168,922) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     (6,025) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     1,174,042 
ภำษเีงนิได ้     (228,609) 
ก ำไรส ำหรบังวด     945,433 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     (19,526) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     925,907 
 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกีย่วกบัรำยไดค้่ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นัน้ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน 

ทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 
รำยไดค้่ำขนส่งจำกลูกคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 
กลุ่มกิจกำรมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร โดยใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดทีเ่ป็นสำระส ำคญั 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงกำรแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท  แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบญัชี 
วดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุนจดั
จ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 3 - 733,983 - 733,983 733,983 
รวมสินทรพัย ์  - 733,983 - 733,983 733,983 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - 3,058,506 3,058,506 3,058,309 
หุน้กู ้สุทธ ิ - - - 3,096,642 3,096,642 3,129,265 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 

 
2,617 

 
- 

 
- 

 
2,617 

 
2,617 

รวมหน้ีสิน  2,617 - 6,155,148 6,157,765 6,190,191 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุนจดั
จ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำยุติธรรม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   - เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที ่       
       เกีย่วขอ้งกนั - - - 5,295,779 5,295,779 5,303,403 
รวมสินทรพัย ์  - - 5,295,779 5,295,779 5,303,403 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - 2,131,895 2,131,895 2,131,130 
หุน้กู ้สุทธ ิ - - - 3,096,642 3,096,642 3,129,265 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 2,617 - - 2,617 2,617 
รวมหน้ีสิน  2,617 - 5,228,537 5,231,154 5,263,012 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุนจดั
จ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำยุติธรรม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรหนี้ 2 - - - 1,091 1,091 
รวมสินทรพัย ์  - - - 1,091 1,091 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 3,250,675 3,179,096 
หุน้กู ้สุทธ ิ - - - - 3,095,525 3,134,974 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 - - - - 3,064 
รวมหน้ีสิน  - - - 6,346,200 6,317,134 
 

ยกเวน้เงนิลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรหนี้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมกลุ่มมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิในงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุนจดั
จ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำยุติธรรม  
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
   - เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที ่       
        เกีย่วขอ้งกนั - - - - 5,901,359 5,802,805 
รวมสินทรพัย ์  - - - 5,901,359 5,802,805 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 2,767,280 2,720,845 
หุน้กู ้สุทธ ิ - - - - 3,095,525 3,134,974 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 - - - - 3,064 
รวมหน้ีสิน  - - - 5,862,805 5,858,883 
 

บรษิทัไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิในงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำ
ตำมบญัช ี
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เงนิเบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มกจิกำรเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในกำรค ำนวณ
มลูค่ำยุตธิรรม ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 
- วดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีด้วยมูลค่ำเดยีวกบั

มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
8.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
- มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยค ำนวณโดยกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำดกบัสญัญำแบบเดยีวกนั 

ทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะท้อนลกัษณะรำยกำรที่แท้จรงิส ำหรบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั 

 
- มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ค ำนวณโดยใช้รำคำซื้อขำยที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง อ้ำงอิงจำก 

thaimutualfund.com 
 

8.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึ่งใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม
ระดบั 3 
 
   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 ข้อมูลท่ีไม่ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท สำมำรถสงัเกตได้   
      

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

733,983 - อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 7.5 - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยตุธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม   
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม 
 

 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

  
ข้อมูลท่ีไม่ 

สำมำรถสงัเกตได้ 

 
 

กำรเปล่ียนแปลง 

30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 

30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 

พนับำท 
     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00  ลดลง 268,472 เพิม่ขึน้ 395,301 

 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และคณะท ำงำนประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำแและ
ผลลพัธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คอือตัรำคดิลดที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง 
อ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ 208,438 254,677 139,936 180,233 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18.3) 23,148 29,442 98,426 97,679 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 231,586 284,119 238,362 277,912 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (16,030) (10,913) (5,135) (2,051) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 215,556 273,206 233,227 275,861 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18.4) 12,829 16,313 172,502 198,154 
ลูกหนี้อื่น 264,762 968,600 76,515 40,113 
รวมลูกหนี้อื่น 277,591 984,913 249,017 238,267 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (34,679) (36,056) - - 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 242,912 948,857 249,017 238,267 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 458,468 1,222,063 482,244 514,128 
 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกนิก ำหนด 181,466 229,091 205,830 255,913 
เกนิก ำหนดต ่ำกว่ำ 3 เดอืน 22,451 43,516 23,012 20,072 
เกนิก ำหนด 3 - 6 เดอืน 14,905 2,733 7,106 6 
เกนิก ำหนด 6 - 12 เดอืน 3,522 3,504 1,171 1,534 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 9,242 5,275 1,243 387 
 231,586 284,119 238,362 277,912 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (16,030) (10,913) (5,135) (2,051) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 215,556 273,206 233,227 275,861 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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10 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม 1,084,757 1,777,381 215,195 262,236 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 153,986 174,607 - - 
ผลติภณัฑแ์ก๊ส 48,448 16,764 14,200 902 
ผลติภณัฑอ์ื่น 80,588 151,658 7,785 18,340 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 102,878 102,325 12,579 23,132 
รวม 1,470,657 2,222,735 249,759 304,610 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื     
    - ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม (13,367) (4,502) (11,796) (4,008) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั      
    - สนิคำ้อุปโภคบรโิภค (388) (1,092) - - 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 1,456,902 2,217,141 237,963 300,602 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมผีลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมมูลค่ำ 233.45 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำ 124.80 ล้ำนบำท) 
และมูลค่ำ 210.76 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำ 101.71 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั แสดงด้วยมูลค่ำสุทธทิี่จะไดร้บั 
ซึง่ต ่ำกว่ำรำคำทุน  
 
ภำยใต้ขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่งก ำหนดใหก้จิกำรต้องส ำรองผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมไวท้ีอ่ตัรำรอ้ยละ 1 ของ
ปรมิำณกำรซื้อในประเทศ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ยอดผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมไดร้วมผลติภณัฑ์ที่กลุ่มกจิกำร
และบรษิัทต้องส ำรองไว้ข ัน้ต ่ำมมีูลค่ำ 117.88 ล้ำนบำท และ 105.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำ 
138.36 ลำ้นบำทและ 138.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่เป็นจ ำนวนทีสุ่ทธจิำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื 
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หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.2) - - 1,450,614 1,450,614 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.3) 856,545 688,042 705,000 705,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.4) 789,218 795,863 40,000 40,000 
 1,645,763 1,483,905 2,195,614 2,195,614 
 
11.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,483,905 2,195,614 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (24,864) - 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม 176,375 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรร่วมคำ้   
    และบรษิทัร่วมตำมวธิส่ีวนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษเีงนิได ้ 10,347 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  1,645,763 2,195,614 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุม่กิจกำร 

 
วิธีรำคำทุน 

 
เงินปันผลระหว่ำงงวด 

  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั สถำนบีรกิำรน ้ำมนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 359,997 239,998 
บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 14,447 - 
บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 15,547 - 
บรษิทั เอเวอรเ์รสต์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอนดสี ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑก์๊ำซหุงตม้ 125,750 125,750 99.99 99.99 125,750 125,750 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 50,500 50,500 99.99 99.99 12,500 12,500 - - 
บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัย่อย  จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 
บรษิทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 
         บรษิทั จติรมำส แคเทอริง่ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 45,000 45,000 99.99 99.99 - - - - 
บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั  ขนส่งสนิคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 260,000 140,000 
บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลูชัน่ จ ำกดั รบัเหมำก่อสรำ้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 
บรษิทั บพีทีจี ีจ ำกดั  สถำนบีรกิำรน ้ำมนั 100,000 100,000 59.99 59.99 60,000 60,000 - - 
บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์สื่อสำรขอ้มลูภำยในสถำนบีรกิำร 4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      1,450,614 1,450,614 649,991 379,998 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

วิธีรำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          
บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 830,864 655,905 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 25,681 32,137 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    705,000 705,000 856,545 688,042 - - 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    705,000 705,000 - - 

 
(1) บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั (PPP Green) เป็นกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบรษิทั กบับรษิทั ทซีจี ีโฮลดิง้ส ์จ ำกดั และบรษิทั อำรแ์อนด์ด ีเกษตรพฒันำ จ ำกดั PPP Green เป็นบรษิทัจ ำกดั 

ประกอบกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัปำลม์แบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตรข์องกลุ่มกจิกำรในกำรลดภำระและควำมเสีย่งในกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้
ในกระบวนกำรผลติน ้ำมนัดเีซล โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ บรษิทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของ PPP Green ไปวำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัส ำหรบัเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 
 

(2) บรษิทั สยำมออโต้แบคส ์จ ำกดั (SAB) เป็นกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบรษิทั กบับรษิทั ออโต้แบคส ์เซเว่น จ ำกดั SAB เป็นบรษิทัจ ำกดั ประกอบกจิกำรศูนย์บรกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ ทัง้นี้ 
สญัญำร่วมทุนของบรษิทัใน SAB มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร รวมทัง้กำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธท์ำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิต่ำง ๆ ซึ่งตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ำย โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 38.26 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

วิธีรำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั อำม่ำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสนิคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 742,834 744,911 24,864 12,432 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบั         
   เซน็เตอร ์จ ำกดั    รถบรรทุก 40.00 40.00 40,000 40,000 4,890 9,824 - - 
บรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 41,494 41,128 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    699,850 699,850 789,218 795,863 24,864 12,432 

 

   ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จ ำกดั  ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบั 
   รถบรรทุก 

 
40.00 

 
40.00 

 
40,000 

 
40,000 

 
- 

 
- 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     40,000 40,000 - - 
 

(1) กลุ่มกิจกำรได้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร 2 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมกำร กลุ่มกจิกำรจงึมอีทิธพิลอย่ำงมสีำระส ำคญัในบรษิัท พลงังำนพฒันำ 5 
จ ำกดั (PP5) ถงึแมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็ำม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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46 

 

12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สุทธิ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม ่ 10,691,690 1,103,625 
ซื้อสนิทรพัย ์ 840,454 39,640 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (6,845) (56,146) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (5,330) (2,097) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (833,210) (54,276) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์สุทธ ิ (7,926) - 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตฯุ ขอ้ 13) 62,804 62,804 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 10,741,637 1,093,550 
 

บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้น ำที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั 
เงนิกูย้มืระยะยำว หนี้สนิตำมสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนและสญัญำอื่น ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต 
 

13 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สุทธิ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม ่ 22,921,416 580,942 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 1,395,107 25,525 
ค่ำเสื่อมรำคำ (552,247) (31,213) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำ (20,468) (7,747) 
กำรยกเลกิสญัญำ (35,470) - 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตฯุ ขอ้ 12) (62,804) (62,804) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 23,645,534 504,703 
 

ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำที่หมดอำยุ และ
ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ที่เช่ำ บรษิทัจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัย์ดงักล่ำวซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสุีทธ ิ62.80 ล้ำนบำท
เป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,050,000 600,000 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด 13,990,000 900,000 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด (14,390,000) (900,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 2,650,000 600,000 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัของบรษิัท
และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง จ ำนวน 600 ลำ้นบำท และ 2,650 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทัง้นี้ มกี ำหนด
ช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่5 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,250,675 2,767,280 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด 599,522 - 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด (792,048) (635,742) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกูย้มื 357 357 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,058,506 2,131,895 
หกั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,468,493) (1,088,231) 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 1,590,013 1,043,664 
 

กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกู ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 18,598,875 468,787 
กระแสเงนิสด:   
จ่ำยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (416,119) (35,892) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
เพิม่ขึน้ของสญัญำเช่ำ 1,198,140 25,525 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำ (20,627) (7,906) 
กำรยกเลกิสญัญำ (35,958) - 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 19,324,311 450,514 
หกั ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ (557,242) (49,473) 
 18,767,069 401,041 

 

งบก ำไรขำดทุนมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ดอกเบีย้จ่ำย 395,070 9,033 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 22,209 2,999 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 8,352 180 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจ่ำยค่ำเช่ำผนัแปร   
   ทีไ่ม่ไดร้วมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 10,037 - 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยภำระผูกพนัทีเ่กิดขึน้จำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่องสญัญำเช่ำ (TAS 17) จ ำนวน 19,006.82 ล้ำนบำท ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นหนี้สนิเมื่อกลุ่มกจิกำรน ำ TFRS 16 
มำใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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17 ภำษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 155,483 114,533 9,411 12,998 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (12,573) (10,288) (8,604) (151) 
รวมภำษเีงนิได ้ 142,910 104,245 807 12,847 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 213,295 243,935 9,411 26,569 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (34,259) (15,326) (8,712) 230 
รวมภำษเีงนิได ้ 179,036 228,609 699 26,799 
 
ภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกับที่ใช้กับก ำไร  
รวมทัง้ปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คอื อตัรำรอ้ยละ 19.97 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2562 อตัรำร้อยละ 19.47 ต่อปีส ำหรบั 
กลุ่มกจิกำร) และอตัรำรอ้ยละ 0.11 ต่อปีส ำหรบับรษิทั (พ.ศ. 2562 อตัรำรอ้ยละ 4.96 ต่อปีส ำหรบับรษิทั) 
 

18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัท คอื บริษัท รชักิจ โฮลดิ้ง จ ำกัด กลุ่มครอบครวัวชริศกัดิพ์ำนิช และกลุ่มครอบครวัพงศ์ศกัดิ ์ 
ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 30.65 รอ้ยละ 8.60 และรอ้ยละ 5.70 ตำมล ำดบั หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 
 
รำยละเอยีดของบรษิทัย่อย กำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 200,058 128,550 
   - บรษิทัร่วม 21,253 31,945 21,019 25,841 
   - กำรร่วมคำ้ 1,957 2,621 1,957 2,621 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 145,825 239,388 144,680 238,573 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 9,538 127,038 
   - กจิกำรร่วมคำ้ 1,184 1,063 - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 378,235 245,786 
   - บรษิทัร่วม 52,044 64,726 51,338 51,693 
   - กำรร่วมคำ้ 4,437 5,219 4,437 5,219 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 333,932 469,881 332,089 467,725 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 34,212 263,514 
   - กจิกำรร่วมคำ้ 3,725 1,063 - - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 55,609 86,047 
   - บรษิทัร่วม 501 854 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 497 834 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 180 180 180 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 96,101 64,895 
   - บรษิทัร่วม 240 249 240 249 
   - กำรร่วมคำ้ 2,619 1,050 1,102 1,050 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 63,796 69,474 
   - บรษิทัร่วม 8 4 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 3,648 685 3,528 647 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 699 700 547 653 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - กำรร่วมคำ้ 3,391 - - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 462,699 921,362 190,762 279,818 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 29,071 31,052 
   - บรษิทัร่วม 132,200 142,648 16,776 15,571 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,789 - - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 11,365 8,877 
   - บรษิทัร่วม 81 131 1 33 
   - กำรร่วมคำ้ 253 101 55 32 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,921 3,218 1,349 433 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 142,540 172,926 
   - บรษิทัร่วม 1,213 1,490 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 1,350 1,561 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 360 360 360 360 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 163,945 129,773 
   - บรษิทัร่วม 480 498 480 498 
   - กำรร่วมคำ้ 4,150 1,750 2,633 1,750 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 134,214 138,614 
   - บรษิทัร่วม 36 8 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 9,227 930 9,056 647 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,418 1,384 1,094 1,285 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - กำรร่วมคำ้ 6,550 - - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,308,653 1,878,749 459,602 558,985 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 56,818 49,018 
   - บรษิทัร่วม 286,575 270,908 36,118 29,755 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  3,789 - - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 21,178 20,357 
   - บรษิทัร่วม 97 151 1 50 
   - กำรร่วมคำ้ 536 307 130 161 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,653 4,525 2,372 861 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.3 ลูกหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 77,780 70,776 
   - บรษิทัร่วม 8,790 11,689 8,005 11,278 
   - กำรร่วมคำ้ 1,703 1,617 519 1,267 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 12,655 16,136 12,122 14,358 
 23,148 29,442 98,426 97,679 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 15,373 25,963 
   - บรษิทัร่วม 39,749 55,745 5,266 5,869 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 62,445 26,218 16,240 25,485 
 102,194 81,963 36,879 57,317 

 

18.4 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 165,495 188,240 
   - บรษิทัร่วม 5,537 4,146 1,875 1,250 
   - กำรร่วมคำ้ 6,932 11,807 4,772 8,304 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 360 360 360 360 
 12,829 16,313 172,502 198,154 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 130,821 115,391 
   - บรษิทัร่วม 86 11 - 8 
   - กำรร่วมคำ้ 2,837 2,745 49 28 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 739 2,319 12 103 
 3,662 5,075 130,882 115,530 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 369,806 1,580,706 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด 32,000 3,486,211 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด (141,406) (3,199,559) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 260,400 1,867,358 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 17,063 2,132 
   - กำรร่วมคำ้ 3,528 5,232 3,528 5,232 
 3,528 5,232 20,591 7,364 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 14,360 46,443 
   - กำรร่วมคำ้ 3,528 715 3,528 715 
 3,528 715 17,888 47,158 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 27,303 93,157 
   - กำรร่วมคำ้ 9,056 918 9,056 918 
 9,056 918 36,359 94,075 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยจ ำนวน 1,606.96 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 260.40 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิ 
ในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและ  
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 5,901,359 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด - (605,580) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 5,295,779 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - (1,187,374) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 4,108,405 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 9,317 6,084 

 - - 9,317 6,084 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 49,318 22,950 

 - - 49,318 22,950 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 105,944 45,348 
 - - 105,944 45,348 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัดงัรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงินต้น 

 
 

ก ำหนด 
กำรจ่ำยช ำระ

ดอกเบีย้ 
      

1 290,000 362,000 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
2 427,000 505,000 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
3 682,700 782,900 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
4 10,000 28,000 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
5 166,656 216,660 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
6 216,000 266,400 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
7 98,089 109,407 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
8 98,810 109,996 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
9 98,810 109,996 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
10 1,392,857 1,500,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
11 1,235,000 1,300,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
12 92,857 100,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
13 31,000 31,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
14 456,000 480,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
รวม 5,295,779 5,901,359    



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 113,700 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด - 350,350 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด - (328,745) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 135,305 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยู่ใน     
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 1,971 1,430 
 - - 1,971 1,430 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 1,420 1,430 
 - - 1,420 1,430 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,321 2,197 
 - - 3,321 2,197 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยจ ำนวน 135.31 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงิน 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่29 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 

 
18.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23,235 19,635 20,346 18,868 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,739 10,603 2,303 10,603 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 25,974 30,238 22,649 29,471 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 54,577 37,354 50,673 34,875 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,145 12,231 4,682 12,231 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 59,722 49,585 55,355 47,106 

 
19 เงินปันผลจ่ำย 

 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่17 เมษำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 1,670 ลำ้นหุน้ 
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 334 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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20 ภำระผกูพนัและสญัญำท่ีส ำคญั 

 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันและสัญญำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงจำก 
งวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ยกเว้นสญัญำและจ ำนวนเงนิที่เปลี่ยนแปลงส ำหรบั 
ภำระผกูพนัดงัต่อไปนี้  
 
ภำระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัในเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
ก) กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัภำยใตห้นังสอืสญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงนิส ำหรบัสญัญำซื้อขำยน ้ำมนั

กับบริษัทค้ำน ้ำมันหลำยแห่งและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ำรวม  2,030 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 322 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 
ข) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับงำนรบัเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม  

คลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำรน ้ำมนัจ ำนวน 645.45 ลำ้นบำท และจ ำนวน 38.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
วงเงินสินเช่ือ 
 
ค) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงนิสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งที่ยงัไม่ได้ใช้

จ ำนวน 1,734 ลำ้นบำท และจ ำนวน 45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท  
มูลค่ำ 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งมีระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอน 3 ปี นับจำกวนัที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบี้ยคงที ่
รอ้ยละ 3.60 โดยมกี ำหนดช ำระดอกเบีย้ทุกสำมเดอืน ทัง้นี้บรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมทีไ่ด้
ก ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 
เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัขำยหุน้สำมญัของบรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จ ำกดั 
(OLP) จ ำนวน 249,999 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.99 ของหุน้สำมญัทัง้หมดของ OLP ให้แก่บรษิทั แอตลำส ออยล์ จ ำกดั 
(ATL) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัท ในรำคำมูลค่ำตำมบญัชขีอง OLP ส่งผลให้ ATL มสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน OLP 
หลงักำรท ำรำยกำรดงักล่ำวทีร่อ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
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