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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิัท พีทีจ ีเอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) 
(บริษัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำร 
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ขำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอ้ 6 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชเีกี่ยวกบักำรน ำ
ขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยก
ต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

1)   กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
(TFRS 16) เร่ือง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบติั 

 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 ผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏิบตัเิป็น
ครัง้แรก และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 6.13 นโยบำย
กำรบญัช ี- สญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก  ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำก
กำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็น
รำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ในระหว่ำงปีผู้บริหำรได้
พจิำรณำวธิกีำรบญัชสี ำหรบัสญัญำเช่ำใหม่และสญัญำเช่ำที่มี
กำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรของ TFRS 16 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์
สทิธกิำรใช ้จ ำนวน 23,662 ล้ำนบำท และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 19,529 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็น
รอ้ยละ 56.29 และรอ้ยละ 57.34 ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมด
ในงบกำรเงนิรวมตำมล ำดบั  
 

ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติ
เป็นเรื่องทีส่ ำคญัในกำรตรวจสอบ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมสีญัญำ
เช่ำสนิทรพัย์เป็นจ ำนวนมำกและมูลค่ำของสนิทรพัย์สทิธิกำร
ใช้  และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำที่ ร ับรู้ในงบกำรเงินรวมมี
สำระส ำคัญ นอกจำกนี้ ข้อสมมติฐำนและกำรประมำณที่
เกี่ยวข้องกบักำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำ และกำรก ำหนดอตัรำ
คดิลดทีเ่หมำะสม จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร 

 

 

 
 
 

ขำ้พเจำ้ปฏิบตัิงำนดงัต่อไปนี้เพื่อประเมนิกำรน ำ TFRS 16 มำ
ถอืปฏบิตั ิ 
 
• ท ำควำมเขำ้ใจเนื้อหำสำระของสญัญำเช่ำ และประเมนิวธิกีำร

บัญชีที่กลุ่มกิจกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำว่ำเป็นไปตำม
หลกักำรของ TFRS 16 หรอืไม่ 

 

• สุ่มตวัอย่ำงรำยกำรเพื่อ 
- ทดสอบควำมครบถ้วนของข้อมูลกำรเช่ำที่ใชใ้นกำรค ำนวณ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซึ่งไดจ้ดัท ำโดยผูบ้รหิำร โดยกำรเลอืก
รำยกำรจำกสัญญำเช่ำที่ลงนำมแล้ว เพื่อตรวจสอบกับ
รำยกำรที่อยู่ในข้อมูลรำยกำรสญัญำเช่ำ และกระทบยอด
กำรจ่ำยช ำระทัง้หมดตำมสญัญำเช่ำกบัค่ำเช่ำในระหว่ำงปี 

- ทดสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรเช่ำ อำทิเช่น วันที่
สญัญำเช่ำเริม่มีผล กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำ อำยุสญัญำเช่ำ 
และข้อก ำหนดอื่นในสญัญำเช่ำ เพื่อตรวจสอบกบัข้อมูล
ของสญัญำเช่ำทีล่งนำมแลว้ 

- สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบเพื่อประเมนิควำมเหมำะสม
ของอตัรำคดิลด และอำยุสญัญำเช่ำโดยพจิำรณำถงึระยะเวลำ
ตำมสทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำ 

- ทดสอบกำรค ำนวณสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำ รวมถงึค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้
และดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงปี 

- ทดสอบรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (รวมถึงกำรปรบัปรุงที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่ เกี่ยวข้อง) อันเน่ืองมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรอืกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ ว่ำเหมำะสม
หรอืไม่ 

 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรน ำเสนอและกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงนิที่จดัท ำโดยผู้บริหำรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

จำกผลกำรปฏบิตัติำมวธิกีำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำวธิกีำรบญัชี
ส ำหรับสัญญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรใช้เป็นไปตำมหลักกำรของ 
TFRS 16 กำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำและดอกเบี้ยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกบัสญัญำเช่ำ 
มคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีม่ ี

  
 

2)  กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

 

อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 เรื่องประมำณกำร
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม และขอ้ 19 เรื่องค่ำควำมนิยม 
 

กลุ่มกิจกำรมีค่ำควำมนิยมตำมมูลค่ำบัญชีจ ำนวน 52.98 
ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัท จี เอฟ เอ 
คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกิจขำยอำหำร
และเครื่ อ งดื่ ม  ทั ้งนี้  ค่ ำควำมนิยมไม่ เกิดกำรด้อยค่ ำ 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 
 

ผูบ้รหิำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี กำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำนัน้จดัท ำในระดบัของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิด
เงินสด และค ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบัคืนด้วยวิธี
มูลค่ำจำกกำรใช้ ซึ่งกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ต้องอำศัย
ดุลยพินิจที่ส ำคญัของผู้บริหำรในกำรประมำณกำรผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตและประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถึง
กำรใช้อตัรำกำรคดิลดที่เหมำะสมในกำรคดิลดกระแสเงนิสด 
ข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้
ประกอบดว้ย  
 

• อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของธุรกจินัน้ 

• อตัรำคดิลดที่ใช้ในกำรคดิลดประมำณกำรกระแสเงนิสด 
ซึ่งค ำนวณจำกโครงสร้ำงเงินลงทุน ควำมเสี่ยงของ
อุตสำหกรรม และค่ำเบตำ้จำกขอ้มลูทีม่อียู่ในอุตสำหกรรม 

 

ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัในเรื่องมูลค่ำของค่ำควำมนิยม เนื่องจำก
ควำมมีสำระส ำคญัของตวัเลขและกำรก ำหนดประมำณกำร
ของมูลค่ำจำกกำรใชท้ีต่้องอำศยัขอ้สมมตฐิำนในกำรค ำนวณ
เป็ นจ ำน วนมำก  ( เช่ น  อัต รำ เติบ โตของรำยได้  ก ำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น   และ
อตัรำคิดลด) อีกทัง้กำรก ำหนดข้อสมมติฐำนดงักล่ำวขึ้นอยู่

จทีส่ ำคักบัดุลยพนิิ ญของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิควำมเป็นไป
ไดข้องแผนธุรกจิในอนำคต 

ขำ้พเจำ้ปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมซึง่จดัท ำโดยผูบ้รหิำร 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรระบุหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสด 

• หำรอืกบัผูบ้รหิำรเพื่อท ำควำมเขำ้ใจขอ้สมมตฐิำนทีผู่บ้รหิำรใช้
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ และประเมนิขัน้ตอนในกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำรวมถงึขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่ำผูบ้รหิำร
ใช้ข ัน้ตอนและข้อสมมติฐำนดังกล่ำวอย่ำงสอดคล้องกัน 
ในกลุ่มกจิกำร 

• สอบถำมผู้บริหำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐำน 
ที่ส ำคัญที่ผู้บริหำรใช้ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำ 
ควำมนิยม โดยเฉพำะขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัอตัรำกำรเตบิโตของ
รำยได้ และกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น รวมทัง้กำรเปรยีบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคญักับ 
แหล่งขอ้มลูภำยนอก และแผนธุรกจิทีไ่ดร้บักำรอนุมตัแิล้ว 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกจิ โดยเปรยีบเทยีบแผน
ของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ประเมินอัตรำคิดลดโดยกำรพิจำรณำและเปรียบเทียบกับ
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่สำมำรถอ้ำงอิง 
ได้จำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำอตัรำคดิลด 
ทีผู่บ้รหิำรใชอ้ยู่ในเกณฑท์ีส่ำมำรถยอมรบัได ้

• ทดสอบกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด เช่น อตัรำกำรเตบิโต
รำยได้ อัตรำคิดลด เพื่อประเมินหำปัจจัยที่มีผลต่อกำร
วเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้จำกกำร
เปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน 

 

จำกผลกำรปฏบิตัติำมวธิกีำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมตฐิำน
ส ำคญัที่ผู้บรหิำรใชใ้นกำรประเมนิควำมเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ
ในอนำคตอยู่ ในช่วงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับหลักฐำน
สนับสนุน 

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขำ้พเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมคีวำมขดัแย้งที่มสีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร หรอืกบัควำมรูท้ี่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 

เมื่อขำ้พเจำ้ได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำก
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด   
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรำยกำร  หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชีพและกำรสงัเกต  และ 
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 



 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง  
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่ง
ทีเ่กิดจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้น
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำร
และบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ข้ำพเจำ้ต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสงัเกตถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้ำพเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัต้องหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  

 
ขำ้พเจำ้ได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำ  
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 



 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำได้อธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง 
สมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันำสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหำนคร 
25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 941,727,923 1,037,136,498 155,953,803 187,969,783

เงนิลงทุนระยะสนัประเภทเผอืขาย 5 - 1,090,961 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 5, 12 503,061,845 1,222,062,826 427,738,303 514,128,118

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 325,188,000 369,805,760 2,300,459,615 1,580,705,760

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืทถีงึกําหนด

รบัชําระภายในหนงึปี 611,950 2,787,409 611,950 587,409

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรบัชําระภายในหนึงปี 31.6 - - 1,308,159,429 1,203,159,428

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 13 2,088,052,373 2,217,140,936 271,465,306 300,602,310

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,858,642,091 4,850,024,390 4,464,388,406 3,787,152,808

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5, 8 734,362,731 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื สุทธิ - 1,474,672 - 1,474,672

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 31.6 - - 4,150,516,000 4,698,199,238

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 2,071,065,348 1,450,614,242

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 1,009,058,297 688,041,736 640,000,000 704,999,990

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 801,109,126 795,863,470 39,999,800 39,999,800

เงนิลงทุนระยะยาวอนื 5 - 723,093,785 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 15 384,425,919 362,951,507 131,827,877 132,219,338

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 5, 16 10,853,151,056 11,458,400,384 1,072,116,920 1,233,941,770

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 5, 17 23,661,590,237 - 440,901,521 -

สทิธกิารเชา่และคา่เช่าทดีนิจา่ยลว่งหน้า สุทธิ 5 - 3,152,657,344 - 901,965

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 18 228,865,419 214,415,640 150,628,104 144,283,104

คา่ความนิยม 19 52,982,548 52,982,548 - -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 26 189,643,755 123,428,195 18,974,238 7,016,122

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 20 263,569,969 228,538,226 97,820,021 65,277,364

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 38,178,759,057 17,801,847,507 8,813,849,829 8,478,927,605

รวมสินทรพัย์ 42,037,401,148 22,651,871,897 13,278,238,235 12,266,080,413

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 433,428,370 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21 3,919,663,445 5,778,811,290 642,988,258 996,428,243

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 22 1,850,000,000 3,050,000,000 500,000,000 600,000,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.7 - - 35,530,000 113,700,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 23 1,464,412,003 1,490,225,023 1,110,301,916 1,205,065,543

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี สุทธิ 24 - 999,460,309 - 999,460,309

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 236,184,840 124,874,020 8,389,523 20,692,491

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 5, 25 582,182,650 170,952,097 50,277,181 19,354,475

รวมหนีสินหมุนเวียน 8,485,871,308 11,614,322,739 2,347,486,878 3,954,701,061

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 23 2,191,860,447 1,760,449,641 1,680,026,822 1,562,213,440

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.8 11,818,751 - - -

หุน้กู ้สุทธิ 24 4,090,601,974 2,096,065,366 4,090,601,974 2,096,065,366

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษียณอายุ 179,158,848 140,844,002 86,069,245 82,004,175

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 1,045,048 - 1,045,048 -

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 5, 25 18,946,600,366 216,085,172 398,636,625 260,340

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 26 55,722,542 40,443,801 - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 94,797,750 76,165,161 44,664,752 34,939,623

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,571,605,726 4,330,053,143 6,301,044,466 3,775,482,944

รวมหนีสิน 34,057,477,034 15,944,375,882 8,648,531,344 7,730,184,005

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,185,430,000 1,185,430,000 1,185,430,000 1,185,430,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 178,794,094 178,794,094 178,794,094 178,794,094

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,904,062,980 3,676,485,373 1,595,482,797 1,501,672,314

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (54,616,311) (63,187,716) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,883,670,763 6,647,521,751 4,629,706,891 4,535,896,408

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 96,253,351 59,974,264 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 7,979,924,114 6,707,496,015 4,629,706,891 4,535,896,408

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 42,037,401,148 22,651,871,897 13,278,238,235 12,266,080,413

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 104,422,714,088 120,026,689,512 13,541,168,956 14,784,489,568

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (93,823,902,283) (110,126,544,788) (12,677,176,071) (13,921,788,894)

กาํไรขนัต้น 10,598,811,805 9,900,144,724 863,992,885 862,700,674

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 167,096,601 156,309,779 646,121,427 634,128,319

เงนิปันผลรบั 14.2 - - 649,990,685 379,997,815

รายไดอ้นื 76,253,265 68,817,371 312,784,312 329,147,944

กําไรจากการวดัมลูค่าเครอืงมอืทางการเงนิ สทุธิ 2,021,402 - 2,018,517 -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,767,148,901) (6,833,165,043) (612,548,391) (584,320,479)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,052,504,867) (1,074,145,011) (825,985,892) (727,700,301)

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,103,670,637) (334,746,765) (253,367,307) (253,238,506)

ส่วนแบ่งกําไรสทุธจิากเงนิลงทุน

ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 14.1 375,540,872 39,643,549 - -

กําไรทางบญัชทีเีกดิจากการรวมธุรกจิ 33 34,675,695 - - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,331,075,235 1,922,858,604 783,006,236 640,715,466

ภาษเีงนิได้ 28 (424,885,831) (359,442,038) (20,656,803) (46,854,390)

กาํไรสาํหรบัปี 1,906,189,404 1,563,416,566 762,349,433 593,861,076

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,894,040,617 1,560,676,473 762,349,433 593,861,076

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 12,148,787 2,740,093 - -

กาํไรสาํหรบัปี 1,906,189,404 1,563,416,566 762,349,433 593,861,076

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 29 1.13 0.93 0.46 0.36

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบัปี 1,906,189,404 1,563,416,566 762,349,433 593,861,076

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั

         ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษยีณอายุ 4,962,696 - 2,389,877 -

   - ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืจากการร่วมคา้

         และบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี (5,499) 221,131 - -

   - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภท

         รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไร

         หรอืขาดทุนในภายหลงั (992,539) - (477,975) -

   รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,964,658 221,131 1,911,902 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - การเปลยีนแปลงในมลูค่าของ

         เงนิลงทุนเผอืขาย - (96,250) - -

   - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากการร่วมคา้

         และบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี (116,567) (27,867,193) - -

   - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภท

           รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไร

         หรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (116,567) (27,963,443) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปีสทุธิจากภาษีเงินได้ 3,848,091 (27,742,312) 1,911,902 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,910,037,495 1,535,674,254 764,261,335 593,861,076

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,897,888,708 1,532,934,161 764,261,335 593,861,076

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 12,148,787 2,740,093 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,910,037,495 1,535,674,254 764,261,335 593,861,076

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่า ส่วนแบง่

เงินลงทนุใน ขาดทนุ ส่วนเกินจาก

ตราสารทนุ เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัส่วน รวม รวมส่วนของ

 ทนุทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง ผ่านกาํไรขาดทนุ จากการร่วมค้า การถือหุ้น องคป์ระกอบอืนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทนุเผอืขาย เบด็เสรจ็อืน และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000,000 1,185,430,000 149,101,040 2,479,280,823 119,434 - (41,140,933) 1,240,339 (39,781,160) 5,444,030,703 31,792,643 5,475,823,346

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจา่ย - - - (334,000,000) - - - - - (334,000,000) (2,185) (334,002,185)

สาํรองตามกฎหมาย - - 29,693,054 (29,693,054) - - - - - - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - - 30,000,600 30,000,600

สว่นเกนิจากการเพมิสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - 4,556,887 4,556,887 4,556,887 (4,556,887) -

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,560,897,604 (96,250) - (27,867,193) - (27,963,443) 1,532,934,161 2,740,093 1,535,674,254

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 3,676,485,373 23,184 - (69,008,126) 5,797,226 (63,187,716) 6,647,521,751 59,974,264 6,707,496,015

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 3,676,485,373 23,184 - (69,008,126) 5,797,226 (63,187,716) 6,647,521,751 59,974,264 6,707,496,015

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใชค้รงัแรก 5 - - - (2,427,668) (23,184) 8,711,156 - - 8,687,972 6,260,304 - 6,260,304

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 3,674,057,705 - 8,711,156 (69,008,126) 5,797,226 (54,499,744) 6,653,782,055 59,974,264 6,713,756,319

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุจากการรวมธรุกจิ 33 - - - - - - - - - - 24,139,615 24,139,615

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - (668,000,000) - - - - - (668,000,000) (9,315) (668,009,315)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,898,005,275 - - (116,567) - (116,567) 1,897,888,708 12,148,787 1,910,037,495

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 4,904,062,980 - 8,711,156 (69,124,693) 5,797,226 (54,616,311) 7,883,670,763 96,253,351 7,979,924,114

งบการเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

 ทุนทีออกและ  สาํรอง

ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไรเบด็เสรจ็อืน  รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000,000 1,185,430,000 149,101,040 1,271,504,292 - 4,276,035,332

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

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

สาํรองตามกฎหมาย - - 29,693,054 (29,693,054) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 593,861,076 - 593,861,076

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 1,501,672,314 - 4,535,896,408

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 1,501,672,314 - 4,535,896,408

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใชค้รงัแรก 5 - - - (2,450,852) - (2,450,852)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 1,499,221,462 - 4,533,445,556

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - (668,000,000) - (668,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 764,261,335 - 764,261,335

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,670,000,000 1,185,430,000 178,794,094 1,595,482,797 - 4,629,706,891

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 2,331,075,235 1,922,858,604 783,006,236 640,715,466

รายการปรบัปรุงกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดําเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 27 2,880,498,955 3,011,372,303 197,527,548 175,519,369

- คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้

   และเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 23, 24 4,043,324 3,741,451 4,043,324 3,741,451

- ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 993,134 4,189,968 161,379 166,102

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ 12 12,037,965 13,665,478 2,581,116 941,221

- รายไดจ้ากเงนิปันผลรบั 14.2 - - (649,990,685) (379,997,815)

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษยีณอายุ 41,305,788 49,305,997 13,528,100 27,479,181

- กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั - (223,596) - -

- (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธิ 5,187,843 3,537,507 2,037,854 (23,374,234)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 16 20,874,247 13,862,200 2,153,115 382,966

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 16 (1,044,519) 3,306,332 - -

- การกลบัรายการคา่เผอืการลดลงของ

   มลูคา่สนิคา้คงเหลอืและคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 13 (3,158,132) (19,220,099) (2,610,320) (16,827,052)

- (กําไร) ขาดทุน จากการเปลยีนแปลงสญัญาเชา่

   และการประเมนิหนีสนิใหม่ 4,515,318 - (159,000) -

- กําไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (659,658) - - -

- กําไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ (2,021,402) - (2,018,517) -

- กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - (7,270,330) -

- ดอกเบยีรบั (19,448,281) (10,442,594) (284,523,133) (290,548,631)

- ดอกเบยีจา่ย 1,099,462,812 331,005,314 249,159,483 249,497,055

- สว่นแบง่กําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษิทัรว่ม 14.1 (375,540,872) (39,643,549) - -

- กําไรทางบญัชทีเีกดิจากการรวมธุรกจิ 33 (34,675,695) - - -

   กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดําเนินงาน 5,963,446,062 5,287,315,316 307,626,170 387,695,079

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (83,410,718) 7,761,881 96,999,795 (30,976,457)

- สนิคา้คงเหลอื 164,329,018 (439,823,973) 31,747,324 (43,412,433)

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (32,484,227) (64,209,493) (32,542,657) (27,677,515)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (1,770,254,182) (462,529,306) (356,720,911) 152,903,940

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษยีณอายุ (2,781,453) (1,224,415) (7,073,153) (149,380)

- หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 18,087,009 7,687,473 9,197,033 5,947,023

เงนิสดรบัจากการดําเนินงาน 4,256,931,509 4,334,977,483 49,233,601 444,330,257

- รบัจากดอกเบยี 19,939,231 5,180,686 271,028,764 456,459,031

- จา่ยคา่ดอกเบยี (1,096,523,517) (332,077,818) (245,566,291) (251,136,505)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (369,830,245) (325,398,574) (45,030,013) (61,550,426)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,810,516,978 3,682,681,777 29,666,061 588,102,357

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากเงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั - 6,560,000 - -

เงนิสดจา่ยคา่สทิธกิารเชา่และคา่เชา่ทดีนิจา่ยล่วงหน้า - (1,676,260,721) - (252,631)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนัสุทธิ 1,090,961 12,162,720 - -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (10,487,015) (21,208,567) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,883,516,230) (2,170,466,395) (79,626,042) (47,184,104)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 4,203,856 4,501,006 121,277,986 316,403,324

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (100,026,110) - - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (49,325,418) (33,732,058) (33,273,158) (21,906,694)

เงนิปันผลรบั 14.2, 14.4 24,864,000 12,432,000 649,990,685 379,997,815

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 165,405,760 12,000,000 7,507,875,250 13,988,529,652

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.5 (120,788,000) (369,805,760) (8,227,629,105) (11,185,556,132)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.6 - - 1,322,683,237 660,841,334

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.6 - - (880,000,000) (4,347,900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 3,650,131 729,369 1,450,131 549,369

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม - (2,199,975) - (2,199,975)

เงนิสดรบัสุทธจิากการซอืเงนิลงทุน 33 41,101,687 - - -

เงนิสดจา่ยสุทธจิากการซอืเงนิลงทุนและชําระคา่หุน้ในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - (467,701,366) (219,249,850)

การจดัตงับรษิทัยอ่ยใหม่ 14.1 - - (100,249,700) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14.1 - - 19,770,280 37,999,700

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,923,826,378) (4,225,288,381) (165,431,802) (439,928,192)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ 433,428,370 - - -

เงนิสดรบั(จา่ย)จากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 22 (1,200,000,000) 1,650,000,000 (100,000,000) 300,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.7 - - 455,350,000 1,260,933,766

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31.7 - - (533,520,000) (1,295,020,666)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 2,000,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,200,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 (1,593,705,769) (1,471,753,019) (1,226,253,800) (1,203,208,700)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 24 2,000,000,000 1,400,000,000 2,000,000,000 1,400,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 24 (1,000,000,000) (1,700,000,000) (1,000,000,000) (1,700,000,000)

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ 23, 24 (9,663,470) (3,978,766) (9,663,470) (3,978,766)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่

(พ.ศ. 2562 หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ) 25 (944,148,991) (186,298,379) (64,162,969) (38,894,820)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 30 (668,000,000) (334,000,000) (668,000,000) (334,000,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย (9,315) (2,185) - -

เงนิสดรบัชาํระคา่หุน้จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย - 30,000,600 - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (982,099,175) 583,968,251 103,749,761 (414,169,186)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (95,408,575) 41,361,647 (32,015,980) (265,995,021)

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,037,136,498 995,774,851 187,969,783 453,964,804

ยอดคงเหลือปลายปี 941,727,923 1,037,136,498 155,953,803 187,969,783

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

- เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทคีรบกําหนดภายในสามเดอืน 941,727,923 1,037,136,498 155,953,803 187,969,783

941,727,923 1,037,136,498 155,953,803 187,969,783

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 38,243,777 4,413,279 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 100,370,991 239,991,000 10,925,782 10,818,392

- ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 10,379,747 12,487,904 10,379,747 10,799,403

- การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชโ้ดยไมไ่ดช้าํระเงนิ 1,921,118,952 - 46,301,710 -

- โอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุนในการรว่มคา้เป็นบรษิทัยอ่ย 24,292,589 - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหน้า 18 ถงึ 116 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้
คอื เลขที ่90 อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ  
บรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คอื กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบัสถำนี
บรกิำรน ้ำมนั สนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562 ในสำธำรณรฐั
ประชำชนจนี ท ำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวจนีที่ลดลง ในขณะเดยีวกัน  
ผลประกอบกำรภำคกำรส่งออกก็ประสบปัญหำชะลอตัวลงจำกภำวะเศรษฐกิจโลกหดตวั จงึส่งผลให้ภำพรวมปรมิำณกำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัของประเทศลดลงเช่นกนั ทัง้นี้ กำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่ำงชดัเจนต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิของประเทศไทย
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคมจำกมำตรกำรของภำครฐัในกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคดงักล่ำว  
และส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรเติบโตของรำยได้ของ 
กลุ่มกิจกำรลดลงจำกงวดก่อน นอกจำกนี้ รำคำน ้ำมนัดเีซลและเบนซินหน้ำสถำนีบรกิำรปรบัตวัลดลงเนื่องจำกรำคำน ้ำมนัดบิลดลง
อย่ำงรวดเรว็ในเดอืนมนีำคมถงึเมษำยน จงึส่งผลใหค้่ำกำรตลำดของกลุ่มกจิกำรต ่ำกว่ำระดบัปกต ิอย่ำงไรกต็ำม ผลกำรด ำเนินงำนได้
เริม่ฟ้ืนตวัขึ้นหลงัจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครฐั และกำรปรบัตวัเพิม่ขึ้นของรำคำน ้ำมนัดบิและ 
ค่ำกำรตลำด 
 
กลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจต่อเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษในกำรวำงแผนและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ 
ควำมไม่แน่นอนของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดงักล่ำว ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่ำ
สนิทรพัย์หมุนเวยีนจ ำนวน 4,627 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 6,764 ล้ำนบำท) กลุ่มกจิกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดไว้อย่ำงพอเพียงและกลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมต้องกำร
กระแสเงินสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิ ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมีแหล่งเงนิทุนและมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรเพียงพอที่จะ
ก่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถึงก ำหนดช ำระ โดยกลุ่มกจิกำร มวีงเงนิ
สนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบกิออกมำจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 3,035.62 ล้ำนบำท ภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรเงินและข้อก ำหนดของหุ้นกู้ รวมทัง้ผู้บรหิำรอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพิ่มวงเงนิสินเชื่อจำก
สถำบนักำรเงนิเพื่อเสรมิสภำพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้น
เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกับหลกักำรบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญัและ 
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุฯ ขอ้ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ให้แนวทำงปฏบิตัิส ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ  
ให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลอืกถือปฏิบตัิกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounting mismatch) และ 
ให้แนวปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจดัประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็นหนี้สินหรือทุน  
และก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
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หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ กจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบักำร
ถือสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลักษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่  
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถือ
ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 

 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้ส ัญญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป 
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 

4.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ 

 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของ  
กลุ่มกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  

ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกันมีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบับท่ี  7 เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชีป้องกัน 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ 
เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุง 
ไดก้ ำหนดให้กลุ่มกิจกำรให้ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง
จำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี 1 เร่ืองกำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 8  

เรื่องนโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึง
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 
4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรยงัไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี 
ผลบงัคบัใช้ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ เกี่ยวกับแนวผ่อนปรนในทำง

ปฏบิตักิรณีมกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขทีก่ ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ ผูเ้ช่ำต้องวดัมูลค่ำ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใชอ้ตัรำคดิลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยที่
เปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้  

 
ทัง้นี้ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช้ 
 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัเป็นครัง้แรก 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ สญัญำเช่ำ 
(TFRS 16) มำถือปฎิบตัิเป็นครัง้แรกโดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ที่น ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้อธบิำยไวใ้น
หมำยเหตุฯ ขอ้ 6  
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบัญชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี
จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
  1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
  ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัย ์      
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ก 

 
- 

 
1,090,961 

 
- 

 
1,090,961 

เงนิลงทุนระยะสัน้ประเภทเผื่อขำย ก 1,090,961 (1,090,961) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ ข 1,222,062,826 - (790,210,875) 431,851,951 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,223,153,787 - (790,210,875) 432,942,912 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อื่น 

 
 
ก 

 
 

- 

 
 

733,982,731 

 
 

- 

 
 

733,982,731 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ก 723,093,785 (723,093,785) - - 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธ ิ ข, ค 11,458,400,384 - (766,710,078) 10,691,690,306 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ ข, ค - - 22,921,415,750 22,921,415,750 
สทิธกิำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่นิ 
   จ่ำยล่วงหน้ำ สุทธ ิ

 
ข 

 
3,152,657,344 

 
- 

 
(3,152,657,344) 

 
- 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ก 123,428,195 612,713 - 124,040,908 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  15,457,579,708 11,501,659 19,002,048,328 34,471,129,695 
      
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  16,680,733,495 11,501,659 18,211,837,453 34,904,072,607 
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  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
  1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
  ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
ข, ค 

 
170,952,097 

 
- 

 
330,884,198 

 
501,836,295 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  170,952,097 - 330,884,198 501,836,295 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ก - 3,063,565 - 3,063,565 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ ข, ค 216,085,172 - 17,880,953,255 18,097,038,427 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ก 40,443,801 2,177,789 - 42,621,590 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  256,528,973 5,241,354 17,880,953,255 18,142,723,582 
      
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  427,481,070 5,241,354 18,211,837,453 18,644,559,877 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก 3,676,485,373 (2,427,668) - 3,674,057,705 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ก (63,187,716) 8,687,972 - (54,499,744) 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของ 
   ท่ีปรบัปรงุ 

  
3,613,297,657 

 
6,260,304 

 
- 

 
3,619,557,961 

      
รวมรำยกำรหน้ีสินและส่วนของ 
   เจ้ำของท่ีปรบัปรงุ 

  
4,040,778,727 

 
11,501,658 

 
18,211,837,453 

 
22,264,117,838 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
  1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  

 
 ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
TFRS 9 และ  

TAS 32 
 

TFRS 16 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ ข 514,128,118 - (550,138) 513,577,980 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  514,128,118 - (550,138) 513,577,980 
      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ ข, ค 1,233,941,770 - (130,316,989) 1,103,624,781 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สุทธ ิ ข, ค - - 580,942,073 580,942,073 
สทิธกิำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ สุทธิ ข 901,965 - (901,965) - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ ก 7,016,122 612,713 - 7,628,835 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  1,241,859,857 612,713 449,723,119 1,692,195,689 
      

รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  1,755,987,975 612,713 449,172,981 2,205,773,669 
      

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ      
      

หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
ข, ค 

 
19,354,475 

 
- 

 
35,363,479 

 
54,717,954 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  19,354,475 - 35,363,479 54,717,954 
      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ก - 3,063,565 - 3,063,565 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ ข, ค 260,340 - 413,809,503 414,069,843 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  260,340 3,063,565 413,809,503 417,133,408 
      

รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  19,614,815 3,063,565 449,172,982 471,851,362 
      

ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก 1,501,672,314 (2,450,852) - 1,499,221,462 
รวมส่วนของเจ้ำของ  1,501,672,314 (2,450,852) - 1,499,221,462 
      

รวมรำยกำรหน้ีสินและส่วนของ 
   เจ้ำของท่ีปรบัปรงุ 

  
1,521,287,129 

 
612,713 

 
449,172,982 

 
1,971,072,824 

 

หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิใหม่ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1) 
ข) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5.2) 
ค) กำรโอนจดัประเภทใหม่ในสนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5.2) 
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5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสินทรพัย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิใหม่ตำม TFRS 9 ดงันี้ 
 

ก) กำรจดัประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กำรวดัมลูค่ำและมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรุงใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ีรำยงำน 
ไว้เดิม 
บำท 

ตำมท่ีปรบัปรุง 
ใหม่ 
บำท 

 
ผลต่ำง 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,037,136,498 1,037,136,498 - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรหนี้ เผื่อขำย FVPL 1,090,961 1,090,961 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 431,851,951 431,851,951 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 369,805,760 369,805,760 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่นทีถ่งึก ำหนด
รบัช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
2,787,409 

 
2,787,409 

 
- 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,474,672 1,474,672 - 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น รำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำ FVOCI 723,093,785 733,982,731 10,888,946 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 228,538,226 228,538,226 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 5,778,811,290 5,778,811,290 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 3,050,000,000 3,050,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิที่ถงึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
1,490,225,023 

 
1,490,225,023 

 
- 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอน 
   ภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
999,460,309 

 
999,460,309 

 
- 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
501,836,295 

 
501,836,295 

 
- 

      

หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,760,449,641 1,760,449,641 - 
หุน้กู ้สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,096,065,366 2,096,065,366 - 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไม่ไดบ้นัทกึ FVPL - 3,063,565 3,063,565 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 18,097,038,427 18,097,038,427 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 76,165,161 76,165,161 - 

 

หมำยเหตุ: FVOCI = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 FVPL = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
(ตำม TAS 105 และ 

TAS อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
ตำมท่ีปรบัปรุงใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ีรำยงำน 
ไว้เดิม 
บำท 

ตำมท่ีปรบัปรุง 
ใหม่ 
บำท 

 
ผลต่ำง 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 187,969,783 187,969,783 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 513,577,980 513,577,980 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,580,705,760 1,580,705,760 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่นทีถ่งึก ำหนด
รบัช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
587,409 

 
587,409 

 
- 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั 
ทีถ่งึก ำหนดรบัช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
1,203,159,428 

 
1,203,159,428 

 
- 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,474,672 1,474,672 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำร 
   ที่เกีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
4,698,199,238 

 
4,698,199,238 

 
- 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 65,277,364 65,277,364 - 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 996,428,243 996,428,243 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 600,000,000 600,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 113,700,000 113,700,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิที่ถงึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
1,205,065,543 

 
1,205,065,543 

 
- 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอน 
   ภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
999,460,309 

 
999,460,309 

 
- 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
54,717,954 

 
54,717,954 

 
- 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,562,213,440 1,562,213,440 - 
หุน้กู ้สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,096,065,366 2,096,065,366 - 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไม่ไดบ้นัทกึ FVPL - 3,063,565 3,063,565 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 414,069,843 414,069,843 - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 34,939,623 34,939,623 - 
 
หมำยเหตุ: FVOCI = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 FVPL = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ
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ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำม 
TFRS 9 ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำว่ำผลกระทบของกำรเปลี่ยนวธิกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นัน้ 
ไม่เป็นจ ำนวนเงนิทีม่สีำระส ำคญั 
 

ค) กำรรบัรู้และวดัมูลค่ำของอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 
ปัจจุบนักลุ่มกจิกำรและบรษิัทมกีำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเพื่อลดควำมไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดในอนำคตที่
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย โดยก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทไม่ได้รบัรู้มูลค่ำ
ยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวในงบกำรเงนิ แต่ไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดของสญัญำอนุพนัธ์และมลูค่ำยุตธิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทัง้นี้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรบัรู้มูลค่ำยุติธรรมของสญัญำ
อนุพนัธใ์นงบกำรเงนิ จ ำนวน 3.06 ลำ้นบำทและปรบัปรุงก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท  
 

ง) กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนเผ่ือขำย 
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทเงนิลงทุนเผื่อขำยที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำร
ปรบัปรุงก ำไรจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำวจำกองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของไปยงัก ำไรสะสม ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 23,184 บำท 

 
จ) กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนทัว่ไป 
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนระยะยำวอื่นทีแ่สดงดว้ยรำคำทุน จ ำนวน 723.09 ล้ำนบำท 
เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุนและวดัมูลค่ำใหม่ด้วยวธิีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยบริษัทรบัรู้รำยกำร
ปรบัปรุงก ำไรจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวสุทธิจำกภำษีในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ ณ วนัที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 8.71 ลำ้นบำท 
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5.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติ โดยกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ทีม่อีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ย
มูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 3.60 ถงึ 4.38 ต่อปี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ตำมอำยุ
สญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ หรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำ
ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกิจกำรได้รบัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินั ้น จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัย์สทิธิกำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำว
ภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
16,194,451,808 

 
103,210,797 

บวก: รำยกำรปรบัปรุงภำระผกูพนัทีเ่คยเปิดเผยไว้ 140,300,574 51,250,262 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(4,516,334,329) 

 
(2,720,274) 

บวก: หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 387,037,269 19,614,815 
(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (51,415,044) (3,526,460) 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 
    ตำมวธิเีสน้ตรง  

 
(19,074,225) 

 
(2,349,101) 

บวก:  รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 
    และกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 

 
6,463,908,669 

 
303,307,758 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 18,598,874,722 468,787,797 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 

501,836,295 
18,097,038,427 

54,717,954 
414,069,843 

 18,598,874,722 468,787,797 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรมอียู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้
เลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใช้ขอ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำให้สทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำ

เช่ำ และ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ

มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
6.1.1 บริษทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผู้ไดร้บักำรลงทุนเพื่อ  
ใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี  
 

6.1.2  บริษทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
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6.1.3 กำรร่วมกำรงำน 

 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กบัสทิธแิละภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การร่วมค้า 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี   
 

6.1.4 กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ไดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนที่
เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัหรอืได้จ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระ
ผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

6.1.5 กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วน  
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมีอิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือค รอง 
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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6.1.6 รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 

 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกิจกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนทีย่งัไม่เกิดขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมี
หลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมทีำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรม ของส่วนได้เสยี
ในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
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6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
6.3.1 สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

6.3.2   รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมและ
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มสีภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดอืนนับจำกวนัที่ได้มำ  เงนิเบิกเกินบัญชจีะแสดงไว้ในส่วนของ
หนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

6.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ถงึ 60 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูลู้กหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเว้นในกรณี  
ทีเ่ป็นรำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ
จะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 6.7 
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6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือค ำนวณโดยวิธี
ดงัต่อไปนี้ 
 
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม วธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนที ่
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
ผลติภณัฑอ์ื่น วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 
ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด  
มูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหกัดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทกึ
บญัชคี่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
6.7.1  กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำว่ำเข้ำ
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

6.7.2 กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกจิกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบักระแสเงินสดจำกสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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6.7.3 กำรวดัมูลค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นั ้น  ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย FVPL  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำ
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 

 
6.7.4 ตรำสำรหน้ี 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุนอื่นพร้อมกับก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ

กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุน
ทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิ รำยได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไข

กำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธิในก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเครื่องมือทำง
กำรเงนิในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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6.7.5 ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไรขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไรขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรเงนิปันผลรบั เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ขำดทุนและกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 

 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดย
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลือกทีจ่ะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน
ควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่เริ่มน ำ TFRS 9 มำปฏิบัติ) ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย FVOCI ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 734.36 ล้ำนบำท แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม 2563 กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้รบัรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุน
ดงักล่ำว 

 
6.7.6 กำรด้อยค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้
กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำว
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  

 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  ผู้บรหิำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  

 
ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น แต่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชข้อ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบ
กับดุลยพินิจของผู้บรหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กำรด้อยค่ำที่รบัรู้ตำมวิธี
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
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ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 

 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำรบัรู้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำมผีลขำดทุนที่เกิดขึ้น เช่น กำรที่ไม่สำมำรถ
เรยีกให้ช ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มกีำรพจิำรณำถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ หรอืมกีำรค้ำงช ำระไม่เกิน 30 วนั 
เป็นตน้ ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยัจะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได้ 
 
เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงนิลงทุนทีน่อกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำเป็นเงนิลงทุนสำมประเภท 
คอื เงนิลงทุนเพื่อคำ้ เงนิลงทุนเผื่อขำย และเงนิลงทุนระยะยำวอื่น กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน โดยฝ่ำยบรหิำร
จะเป็นผูก้ ำหนดกำรจดัประเภททีเ่หมำะสมส ำหรบัเงนิลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้ 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้ คอื เงนิลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้และแสดงรวมไวใ้น
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
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เงนิลงทุนเผื่อขำย 
 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ย
เปลีย่นแปลง  
 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 
 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น คอื เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่มตีลำดซื้อขำยคล่องรองรบั 
 
เงนิลงทุนทัง้สำมประเภทรบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถงึมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งเงนิ
ลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนวดัตำมรำคำเสนอ
ซื้อที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ณ วนัท ำกำรสุดท้ำยของวนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้น
จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นส่วน
ของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่นแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำเงนิลงทุนนัน้อำจมคี่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกดิขึน้ หำกรำคำ
ตำมบัญชขีองเงนิลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ และอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรทีถ่อืครองไว้
เพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำในระยะยำวและทีถ่อืครองไวโ้ดยยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุน 
ในกำรกู้ยมื หลงัจำกกำรรบัรู้เมื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึด้วยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ  
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อ
กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรจะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง
เพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ระหว่ำง 10 ปี ถงึ 40 ปี 
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6.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
 จ ำนวนปี 
อำคำร 10 20 และ 40 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 และ 20 ปี 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 5 10 20 และ 40 ปี 
เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนักงำน  5 และ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 และ 10 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น สุทธ ิ
 

6.10 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ 
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อให้เกดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ที่สุดทีก่ลุ่มกจิกำรที่ใช้ในกำร
ประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
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6.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
6.11.1 เครื่องหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำร 

 
เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้มำจำกกำรซื้อจะแสดงด้วยรำคำทุน เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบรกิำรที่ได้มำจำก 
กำรรวมธุรกิจจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบริกำรมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ที่ทรำบได้แน่นอนและแสดงด้วยรำคำทุนหกัค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิีเส้นตรงเพื่อปันส่วนต้นทุนของเครื่องหมำยกำรค้ำและเครื่องหมำยบรกิำรตลอดอำยุ 
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวภ้ำยใน 10 ปี และ 20 ปี ตำมล ำดบั 
 

6.11.2 สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์  
 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบันทกึด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีเส้นตรงตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลำ 5 ปี และ 10 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
สทิธกิำรเช่ำ 
 
สทิธกิำรเช่ำแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม สทิธกิำรเช่ำตดัจ ำหน่ำยโดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุสญัญำเช่ำ 
 

6.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำร
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำ
ระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
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6.13 สญัญำเช่ำ 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สิทธิกำรใช้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดโ้อน
ควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์้ำงองิใหแ้ก่กลุ่มกจิกำรเมื่อสิ้นสุดอำยุสญัญำเช่ำ และคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใชต้ำม
วธิเีสน้ตรงตำมอำยุสนิทรพัย์ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีโ่อนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัย์อ้ำงอิงให้แก่กลุ่มกิจกำรเมื่อสิ้นสุดอำยุ
สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็น
กำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำร
เช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ โดยกลุ่มกิจกำร
เลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่ มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดชันีหรอือัตรำ ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
จนกระทัง่ดชันีหรืออัตรำนัน้มีผลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงหนี้สินตำมสญัญำเช่ำไปยงัสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ที่
เกีย่วขอ้งเมื่อกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอื
สญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี กลุ่มกิจกำรได้รบักำรยกเว้นและลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์  
COVID-19 ซึ่งท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องท ำกำรวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ ปรบัปรุงกบัมูลค่ำของสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และ
รบัรูผ้ลต่ำงจำกกำรปรบัลดขอบเขตของสญัญำเช่ำในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
สญัญำเช่ำ – กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดย
ใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ
เริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ 
และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำได้
รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
สญัญำเช่ำสนิทรพัย์ซึ่งผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดถอืเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
ซึ่งจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำม
สญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ด้
อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้งอยู่โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัตน้ทุนทำงกำรเงนิจะบนัทกึ
เป็นหนี้สนิระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ เพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้แต่ละงวด
เป็นอตัรำคงทีส่ ำหรบัยอดคงเหลอืของหนี้สนิทีเ่หลืออยู่ สนิทรพัย์ทีไ่ดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใชง้ำนของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอือำยุของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 
 
สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นัน้ถอืเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้รบัจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะ
บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
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สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิ
โดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำง
กำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

6.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
6.14.1 กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น โดย

ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงนินัน้จะจัด
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเองดว้ย
จ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอืทำง
กำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
6.14.2 กำรวดัมูลค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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6.14.3 กำรตดัรำยกำรและกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำไดม้กีำรปฏิบตัติำมแล้ว หรอืได้มกีำรยกเลิกไป
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยืมรบัรู้เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น โดยเงนิกู้ยืม  
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิที่ได้รบั (หกัด้วยต้นทุน 
กำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้) เมื่อเทยีบกบัมลูค่ำทีจ่่ำยคนืเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื  
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูม้ำจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้เมื่อมคีวำมเป็นไปไดท้ีก่ลุ่มกจิกำรจะใชว้งเงนิ
กู้บำงส่วนหรือทัง้หมด โดยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะถูกตัง้พกัไว้รอกำรรบัรู้เมื่อมีกำรเบิกใช้เงนิกู้ แต่ถ้ำหำกไม่มีหลักฐำน  
ที่มีควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจกำรจะใช้วงเงนิกู้บำงส่วนหรือทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำร
ใหบ้รกิำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอื
กำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนกว่ำ 12 เดือนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรอืพร้อมขำยได้ตำม
ประสงค์) ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำ
โดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้
เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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6.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้  
ในก ำไรหรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง
ไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมผีล
บงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด  ๆ ในกรณี 
ทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรู ้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไร

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ

ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีล
บงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ี
ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันมำหกักลบกบัหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สนิทรพัย์  
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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6.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนซึง่ประกอบดว้ยโครงกำรสมทบเงนิและโครงกำรผลประโยชน์ 

 
6.17.1 ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล
ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

6.17.2 โครงกำรสมทบเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัให้มกีองทุนส ำรองเลี้ยงชพีซึ่งก ำหนดให้มกีำรจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนโดยพนักงำนและกลุ่มกิจกำร และ  
ถูกบรหิำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 
กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงนิเพิม่เมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบ 
ไปแล้ว ถงึแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้หมดส ำหรบักำรใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตี
และปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อถงึก ำ หนด
ช ำระ 
 

6.17.3 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
กลุ่มกจิกำรจดัใหม้ผีลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุเพื่อจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน โดยจ ำนวนเงนิ
ผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปี
ทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุค ำนวนโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดออกในอนำคต 
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนของหลกัทรพัย์รฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหลกัทรพัยใ์กล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนจะ
รบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
6.18.1 ประมำณกำรหน้ีสินทัว่ไป 

 
กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิอนัเป็นภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไวอ้นัเป็น
ผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำร
ตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไปและประมำณกำรจ ำนวนทีต่้องจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 

6.18.2 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำรือ้ถอน  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูป้ระมำณกำรหนี้สนิค่ำรื้อถอนอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรของ
ต้นทุนค่ำรื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วนัสิ้นสุดสญัญำเช่ำ หนี้สนิค่ำรื้อถอนที่รบัรู้คดิมำจำกประมำณกำรต้นทุนค่ำรื้อถอน 
ในอนำคต โดยมสีมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำรื้อถอนและอตัรำเงนิเฟ้อในอนำคต มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ของต้นทุนค่ำรือ้ถอนอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรค ำนวณโดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่ระมำณขึน้โดยผูบ้รหิำร และแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 
 

6.19 เงินมดัจ ำค่ำถงับรรจกุำ๊ซ 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึเงนิมดัจ ำค่ำถงับรรจุก๊ำซจำกลูกคำ้เป็นหนี้สนิ และจะช ำระคนืหนี้สนิแต่ละรำย เมื่อลูกคำ้น ำถงับรรจุก๊ำซและ
ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัทีก่ลุ่มกจิกำรออกใหเ้พื่อเป็นหลกัฐำนเงนิมดัจ ำค่ำถงับรรจุก๊ำซคนืแก่กลุ่มกจิกำร 
 

6.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็น
ยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 

 
6.21 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยไดท้ี่เกิดจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำกกำรขนส่ ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็น   
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏิบัติตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้ของแต่ละ  
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ ดงัรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งก็คอืเมื่อส่งมอบสินค้ำ ณ จุดขำย
สนิคำ้หรอืไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด และเมื่อลูกคำ้ไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแลว้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรขำยสนิคำ้บำงส่วนในรปูแบบซึ่งเป็นกำรขำยสนิคำ้พรอ้มขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ไดร้ะบุไวใ้นสญัญำ 
กลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำภำระในด ำเนินกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดส่งมอบตำมทีร่ะบุในสญัญำไม่ใช่ภำระทีต่้องปฏิบตัแิยกต่ำงหำก
จำกกำรขำยสนิคำ้ ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในสนิคำ้
ใหแ้ก่ลูกคำ้ ณ จุดส่งมอบ ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสนิคำ้เกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดน้ ำส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ไดร้ะบุไว้
ตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้เมื่อมกีำรส่งมอบสนิคำ้ เน่ืองจำกเป็นจุดทีก่ลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด เวน้
แต่ก ำหนดเวลำในกำรช ำระเงนิ 
 
การใหบ้รกิาร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรตลอดช่วงระยะเวลำของสญัญำ โดยรบัรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรเป็นเส้นตรงตำมสดัส่วนของ
เวลำที่ได้ให้บรกิำรแล้วต่อระยะเวลำที่ต้องให้บรกิำรทัง้สิ้นตำมสญัญำ ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยภำระที่ต้องปฏิบตัิ รำคำของ
รำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัทิี่รวมอยู่ในสญัญำโดยใช้กำรปันส่วนรำคำตำมเกณฑ์รำคำขำยแบบเอกเทศ
ของสนิคำ้และบรกิำร 
 
การบญัชสี าหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรพรอ้มกบัใหส้ทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ โดยโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ทีใ่หค้อื คะแนนสะสมจำก
กำรเตมิน ้ำมนั กำรซื้ออำหำรและเครื่องดื่ม และกำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรอื่น เพื่อสะสมแต้มและใช้ในกำรแลกซื้อน ้ำมนัส ำหรบั
กำรเติมน ้ำมนัหรอืแลกซื้อสนิค้ำอื่นในครัง้ถัดไปโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติม กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้คะแนนสะสมจำก
โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลูกค้ำ เป็นหนี้สนิตำมสญัญำ ณ จุดที่ลูกค้ำได้รบัสทิธิเมื่อมกีำรขำยสนิค้ำหรอืให้บรกิำร โดยจ ำนวน  
สิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนใหแ้ต้มและสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมรำคำขำยแบบเอกเทศของแต้มและสนิค้ำหรอืบรกิำร และ
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูห้นี้สนิจำกคะแนนสะสมเป็นรำยไดเ้มื่อลูกคำ้น ำคะแนนมำใช ้หรอืเมื่อคะแนนหมดอำยุ 

 
6.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6.23 อนุพนัธ ์

 
อนุพนัธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงจะรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม และจะรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงใน
มลูค่ำยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธ์นัน้ 
 

6.24 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิที่มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่รบัรู้
เริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสดตำม
สญัญำของหนี้สนิที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรอืกำรประมำณ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัผลตอบแทน มูลค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 
6.25 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้รำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มอี ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน คอื ฝ่ำยบรหิำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์

 
7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1   ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึง  ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและบริหำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชอ้นุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถึงนโยบำยควำมเสี่ยงในดำ้น
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ ควำมเสีย่งด้ำนกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
กำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 

ก)  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เป็นสำระส ำคัญ เน่ืองจำกรำยกำรซื้อขำยสินค้ำ กำรกู้ยืมเงิน และ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสุทธขิองกลุ่มกจิกำรเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร 

 

ข) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในหนี้สินและสินทรพัย์  
ที่มีภำระดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้บรหิำรควำมเสี่ยงบำงส่วนโดยกำรบริหำรรำยรบักับรำยจ่ำยที่มีภำระดอกเบี้ย
ใกล้เคยีงกนัใหส้อดคลอ้งกนั  และบรหิำรโดยเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง เช่น สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำ
ดอกเบี้ย ทัง้นี้ ผู้บรหิำรได้พจิำรณำควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยเป็นรำยเดอืน โดยค ำนึงถงึกำรจดัหำเงนิทุนประกอบ
กบักำรป้องกนัควำมเสีย่ง  

 

ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสี่ยงที่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำดจะส่งผล
กระทบต่อกระแสเงนิสดที่เกิดจำกสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ดงันัน้กำรกู้ยมืดว้ยอตัรำดอกเบี้ยผนัแปร
จงึท ำใหก้ลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดของอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้โดยกำรใชส้ญัญำ
แลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงทีด่งัทีก่ล่ำวขำ้งต้น 
 

ควำมเสีย่งจำกมูลค่ำยุติธรรมของอตัรำดอกเบี้ยคอืควำมเสีย่งที่มูลค่ำของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิและตรำสำร
อนุพนัธจ์ะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด  
 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิและหุ้นกู้ของกลุ่มกิจกำรก่อนบันทึกผลของ
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   - ณ อตัรำคงที ่ 624,947,780 978,787,654 624,947,780 978,787,654 
   - ณ อตัรำลอยตวั 3,031,324,670 2,271,887,010 2,165,380,958 1,788,491,329 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ 3,656,272,450 3,250,674,664 2,790,328,738 2,767,278,983 
     
หุน้กู้     
   - ณ อตัรำคงที ่ 4,090,601,974 3,095,525,675 4,090,601,974 3,095,525,675 
รวมหุน้กู้ 4,090,601,974 3,095,525,675 4,090,601,974 3,095,525,675 

 
กำรวเิครำะหต์ำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 7.1.3  
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เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยโดยครอบคลุมร้อยละ 100 (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 100)  
ของเงนิต้นของเงนิกู้ยืมที่อัตรำดอกเบี้ยผนัแปร โดยอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยมีอัตรำ 
รอ้ยละ 3.40 (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 3.40) และอตัรำดอกเบีย้ผนัแปรมอีตัรำดอกเบีย้ THBFIX 6 เดอืน บวกอตัรำส่วนเพิม่คงที ่
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยจะมีกำรช ำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้ำงรบัหรือค้ำงจ่ำยทุ กสิ้นเดือน ทัง้นี้ วนัที่ถึง
ก ำหนดช ำระตำมสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีถ่งึก ำหนดช ำระของดอกเบีย้เงนิกู้ 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเพิม่ขึ้นหรอืลดลงในรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้กู้ยมืและค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ และกระแสเงนิสดของเงนิกูย้มื 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 

 พ.ศ. 2563 
บำท 

  
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,119,234) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,119,234 
 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
  
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1* 1,682,720 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 0.1* (1,682,720) 
 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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ค)  ความเสีย่งจากราคา 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรอำจได้รบัผลกระทบจำกควำมผนัผวนและวงจรของรำคำตลำดของผลิตภัณฑ์น ้ำมนั
ปิโตรเลียม กลุ่มกิจกำรมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัให้กบักลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มคีวำมต้องกำรใช้น ้ำมนัสม ่ำเสมอ ซึ่งปรมิำณควำม
ต้องกำรปรมิำณน ้ำมนัเชื้อเพลิงและปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัส ำหรบักลุ่มลูกค้ำดงักล่ำวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมผนัผวน
ของรำคำน ้ำมนั นอกจำกนี้กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรตดิตำมแนวโน้มรำคำผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลียมเพื่อด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำ
คงคลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกรำคำตลำดของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลยีมดงักล่ำวจะอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและกำรให้สินเช่ือ 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติและกำรให้สินเชื่อโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด และควำม
เสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 

ก) การบริหารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มคีวำมเสี่ยงในด้ำนเครดติและกำรให้สนิเชื่อส ำหรบัรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดที่เป็น
สำระส ำคญั เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมเีงนิฝำกธนำคำร และสถำบนักำรเงนิทีม่คีุณภำพ และกลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ดำ้นกำรให้สนิเชื่อโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ และวำงนโยบำยจ ำกดั
รำยกำรที่จะเกิดกบัสถำบันกำรเงนิใดสถำบนักำรเงนิหนึ่งเพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจำกประสบกำรณ์ในอดีต
กลุ่มกจิกำรไม่เคยมคีวำมสญูเสยีจำกเงนิสด 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้นิเชื่อตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกจิกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรใหส้นิเชื่อเกิดจำก
กำรใหส้นิเชื่อแก่ผูค้้ำส่งและลูกคำ้รำยย่อย รวมถึงลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้จ่ำยช ำระและรำยกำรที่ไดผู้กพนัไวแ้ล้ว ควำมเสีย่ง
ดำ้นกำรให้สนิเชื่อในส่วนของยอดคงเหลอืกบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมคีวำมเสี่ยงต ่ำ เนื่องจำกควำมมัน่คงโดยรวมของ
กลุ่มกจิกำร  
 
กำรประเมินควำมเสี่ยงของลูกค้ำได้ด ำเนินกำรภำยในกลุ่มกิจกำร โดยพิจำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงิน ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ ประสบกำรณ์ในอดตี และปัจจยัอื่น ลูกค้ำแต่ละรำยจะถูกจดัระดบัควำมเสี่ยง จำกกำร
ประเมนิภำยในของกลุ่มกิจกำรภำยใต้แนวทำงปฏิบตัิที่ก ำหนดขึ้นโดยฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำร ตัง้แต่ระดบัควำม
เสีย่งต ่ำมำกถงึควำมเสีย่งสูงมำก ซึ่งกำรจดัประเภทควำมเสีย่งนัน้ไดส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้ของ
ลูกคำ้ และเพื่อใหค้ล้ำยคลงึกบักำรจดัประเภทควำมเสีย่งที่ก ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 
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ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีต่้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและกจิกำรอื่น 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและกจิกำรอื่น
ซึง่เขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 
รำยละเอยีดของกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 6.7 และรำยละเอียด
ของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดอย่ำงเพยีงพอ 
และกำรมีแหล่งเงนิทุนที่สำมำรถเบิกใช้ได้จำกวงเงนิด้ำนสินเชื่อที่เพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด  
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนัทีจ ำนวน 578.97 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 จ ำนวน 667.85 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่ มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงินส ำรอง
หมุนเวียน (จำกวงเง ินสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เง ินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้  
กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด พจิำรณำสนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่องตำม
ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 
ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องอำจเพิม่ขึ้นถ้ำลูกค้ำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้คนืใหก้บักลุ่มกจิกำรภำยใต้ระยะเวลำกำรช ำระหนี้  
เพื่อจดักำรกบัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิของลูกคำ้เป็นระยะ ๆ และอำจจะรอ้งขอให้
ลูกคำ้บำงรำยวำงหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรหรอืเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่นทีค่ลำ้ยคลงึกนัดงักล่ำว 
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ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 276,571,630 709,000,000 45,000,000 45,000,000 
   - วงเงนิกูธ้นำคำรระยะสัน้ 1,700,000,000 300,000,000 100,000,000 - 
     
หมดอำยุเกนิกว่ำหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูธ้นำคำร 1,059,050,000 87,650,000 500,000,000 59,050,000 
 3,035,621,630 1,096,650,000 645,000,000 104,050,000 

 
ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกำรกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภำยใต้สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
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 งบกำรเงินรวม 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิเบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิ 439,778,096 - - 439,778,096 433,428,370 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,919,663,445 - - 3,919,663,445 3,919,663,445 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,852,451,041 - - 1,852,451,014 1,850,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  1,544,273,285 2,280,418,949 - 3,824,692,234 3,656,272,450 
หุน้กู้ 149,041,918 4,225,849,616 - 4,374,891,534 4,090,601,974 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,380,864,798 5,028,070,653 29,778,337,884 36,187,273,335 19,528,783,016 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 9,286,072,583 11,534,339,218 29,778,337,884 50,598,749,658 33,478,749,255 
      
สญัญำอนุพนัธ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 1,045,048 - - 1,045,048 1,045,048 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 1,045,048 - - 1,045,048 1,045,048 
      
รวม 9,287,117,604 11,534,339,218 29,778,337,884 50,599,794,706 33,479,794,303 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

55 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 642,988,258 - - 642,988,258 642,988,258 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 501,020,822 - - 501,020,822 500,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  1,171,909,634 1,744,301,052 - 2,916,210,686 2,790,328,738 
หุน้กู้ 149,041,918 4,225,849,616 - 4,374,891,534 4,090,601,974 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 66,663,079 237,613,920 229,997,739 534,274,738 448,913,806 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 2,531,623,711 6,207,764,588 229,997,739 8,969,386,038 8,472,832,776 
      
สญัญำอนุพนัธ์      
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย 1,045,048 - - 1,045,048 1,045,048 
รวมหน้ีสินอนุพนัธ์ 1,045,048 - - 1,045,048 1,045,048 
      
รวม 2,532,668,759 6,207,764,588 229,997,739 8,970,431,086 8,473,877,824 
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7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

วตัถุประสงค์ของกำรบรหิำรส่วนของทุน คอืรกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่  
ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ และรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและ
ลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   

หนี้สนิ 34,057,477,034 15,944,375,882 
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) 7,979,924,114 6,707,496,015 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำ 4.27 เท่ำ 2.38 
 

8 มูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรม  
และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบัญชีวดัมูลค่ำด้วยวิธี  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       

       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       

เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 3 - 734,362,731 - 734,362,731 734,362,731 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - 734,362,731 - 734,362,731 734,362,731 

       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 3,656,272,450 3,656,272,450 3,658,323,498 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,090,601,974 4,090,601,974 4,140,186,236 

ตรำสำรอนุพนัธ ์ 
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 

 
1,045,048 

 
- 

 
- 

 
1,045,048 

 
1,045,048 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  1,045,048 - 7,746,874,424 7,747,919,472 7,799,554,782 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุ 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก ่       
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 5,458,675,429 5,458,675,429 5,466,862,832 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - 5,458,675,429 5,458,675,429 5,466,862,832 
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 2,790,328,738 2,790,328,738 2,791,958,363 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,090,601,974 4,090,601,974 4,140,186,236 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 1,045,048 - - 1,045,048 1,045,048 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  1,045,048 - 6,880,930,712 6,881,975,760 6,933,189,647 

 
 งบกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุ 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิลงทุนระยะสัน้ในตรำสำรหนี้ 2 - - - 1,090,961 1,090,961 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - - 1,090,961 1,090,961 
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - - 3,250,674,664 3,179,096,362 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - - 3,095,525,675 3,100,000,000 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 - - - - 3,063,565 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  - - - 6,346,200,339 6,282,159,927 

 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงิน
ในงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำตำม

บญัชี มูลค่ำยุติธรรม  
บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก ่       
     กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - - 5,901,358,666 5,802,805,725 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - - 5,901,358,666 5,802,805,725 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - - 2,767,278,983 2,720,845,260 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - - 3,095,525,675 3,100,000,000 
ตรำสำรอนุพนัธ ์
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 2 - - - - 3,063,565 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  - - - 5,862,804,658 5,823,908,825 
 

บรษิทัไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิใน
งบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เงนิเบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนั 

 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนั 

 

มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1: มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืรำคำปิดที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมี
นัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกลุ่มกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 

ขอ้มลูระดบั 3: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
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กลุ่มกิจกำรเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในกำรค ำนวณ
มลูค่ำยุตธิรรม โดยวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบั
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

8.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ อำ้งองิรำคำซื้อขำยทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรงจำก thaimutualfund.com 
เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มื คดิลดมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด 

ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
หุน้กู้ อำ้งองิรำคำปิดครัง้ล่ำสุดของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย เปรยีบเทยีบรำคำตลำดกบัสญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง

และรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่
เหมอืนกนั 

 

8.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 
 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั 3 
 

   งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 ธนัวำคม 

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

 
31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  

 บำท บำท สำมำรถสงัเกตได้ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

734,362,731 - อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 7.5 - 

 

ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

   งบกำรเงินรวม   
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม 
 

 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

  
ข้อมูลท่ีไม่ 

สำมำรถสงัเกตได้ 

 
 

กำรเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00  ลดลง 268,471,985 เพิม่ขึน้ 395,301,297 
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ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และคณะท ำงำนประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกี่ยวกบักระบวนกำรประเมนิมูลค่ำและผลลพัธ์อย่ำง
สม ่ำเสมอ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด 
ในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีส่ ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงควำมเสีย่ง อ้ำงองิ
จำกต้นทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
ซึ่งกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  
 

9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรทำงบญัช ีขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชีและใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
9.1 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรเลอืกวธิีกำรและตัง้ข้อสมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงอิงจำกสถำนะของตลำดที่มอียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 8 

 
9.2 ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมนโยบำยกำรบญัชทีีก่ล่ำวในหมำยเหตุฯ ขอ้ 6.10 มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศัยกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรใชห้น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดในกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนั 
ประมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชไ้ดแ้ก่ อตัรำกำรเตบิโต อตัรำคดิลดซึ่งสะทอ้นถงึควำมเสีย่งของหน่วยสนิทรพัยน์ัน้ 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 19) กำรก ำหนดขอ้สมมตฐิำนมคีวำมส ำคญัต่อกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
9.3 กำรประมำณกำรท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกกำรจ่ำยซื้อ และพจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำรซื้อเงนิลงทุน
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดอ้ำศยั
วธิีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม และข้อสมมติฐำนเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพนิิจและข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัของผู้บรหิำรในกำร
ประเมนิมลูค่ำ 
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9.4 กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดที่ท ำใหเ้กดิสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ 

 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ปัจจยัหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัย์ที่
เช่ำ โดยสทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช)้ สทิธิหรอืกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ) 
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร 

 
9.5 กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลกำรจดัหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจยัทำงด้ำน

กำรเงนิของผูเ้ช่ำ 
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - งบกำรเงินรวม 

 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทีร่ำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบดว้ยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑแ์ก๊ส และวสัดุและ
อุปกรณ์ส ำหรบัสถำนีบรกิำร กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบั
รำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 รำยได้จำกกำร 

ขำยผลิตภณัฑ์ 
น ้ำมนัปิโตรเลียม 

และอ่ืน ๆ  

 
รำยได้จำกกำร 

ขำยสินค้ำ 
อปุโภคบริโภค 

 
 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง (1) 

 
กำรตดั 

บญัชีรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 102,736,702,457 1,561,361,366 1,673,027,344 (1,548,377,079) 104,422,714,088 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (93,233,389,525) (1,084,926,206) (1,053,963,631) 1,548,377,079 (93,823,902,283) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 9,503,312,932 476,435,160 619,063,713 - 10,598,811,805 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์      
   และบรกิำรอื่น     167,096,601 
รำยไดอ้ื่น     76,253,265 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื      
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ     2,021,402 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (6,767,148,901) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (1,052,504,867) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (1,103,670,637)  
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     375,540,872 
ก ำไรทำงบญัชทีีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ     34,675,695 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     2,331,075,235 
ภำษเีงนิได ้     (424,885,831) 
ก ำไรส ำหรบัปี     1,906,189,404 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี     3,848,091 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี     1,910,037,495 
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 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 รำยได้จำกกำร 

ขำยผลิตภณัฑ์ 
น ้ำมนัปิโตรเลียม 

และอ่ืน ๆ  

 
รำยได้จำกกำร 

ขำยสินค้ำ 
อปุโภคบริโภค 

 
 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง (1) 

 
กำรตดั 

บญัชีรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 118,239,834,068 1,664,930,754 1,662,818,472 (1,540,893,782) 120,026,689,512 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (109,475,785,540) (1,111,909,830) (1,079,743,200) 1,540,893,782 (110,126,544,788) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 8,764,048,528 553,020,924 583,075,272 - 9,900,144,724 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์      
   และบรกิำรอื่น     156,309,779 
รำยไดอ้ื่น     68,817,371 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (6,833,165,043) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (1,074,145,011) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (334,746,765) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     39,643,549 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     1,922,858,604 
ภำษเีงนิได ้     (359,442,038) 
ก ำไรส ำหรบัปี     1,563,416,566 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี     (27,742,312) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี     1,535,674,254 
 
(1) ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกี่ยวกบัรำยได้ค่ำขนส่งตำมตำรำงข้ำงต้นนัน้ได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ 

ผู้มอี ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 รำยได้ค่ำขนส่งจำกลูกค้ำ
ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ ตำมทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 6.20 

 
กลุ่มกิจกำรมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร โดยใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จำกสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 362,759,538 369,286,508 684,000 724,000 
เงนิฝำกธนำคำร     
   - กระแสรำยวนั 243,843,681 419,425,220 69,142,922 79,310,403 
   - ออมทรพัย ์ 335,124,704 248,424,770 86,126,881 107,935,380 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 941,727,923 1,037,136,498 155,953,803 187,969,783 
 
เงนิฝำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทประกอบด้วยเงนิฝำกธนำคำรภำยในประเทศ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำก
ธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.13 ถงึรอ้ยละ 0.40 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 0.13 ถงึรอ้ยละ 0.63 ต่อปี)  
 

12 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้  305,027,752 254,677,277 200,374,291 180,233,319 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.3) 17,352,818 29,441,541 64,835,549 97,678,770 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 322,380,570 284,118,818 265,209,840 277,912,089 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (พ.ศ. 2562 
      ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (16,265,722) (10,913,123) (4,632,169) (2,051,053) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 306,114,848 273,205,695 260,577,671 275,861,036 
     
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 49,831,208 70,140,611 15,968,073 5,449,973 
สทิธกิำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำทีค่รบหนึ่งปี - 761,612,593 - 550,138 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 58,693,012 47,315,150 22,679,436 22,091,860 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.4) 13,480,491 16,313,460 103,190,371 198,153,968 
อื่น ๆ 117,683,397 89,531,062 25,322,752 12,021,143 
รวมลูกหนี้อื่น 239,688,108 984,912,876 167,160,632 238,267,082 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (พ.ศ. 2562 
      ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (42,741,111) (36,055,745) - - 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 196,946,997 948,857,131 167,160,632 238,267,082 
     

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 503,061,845 1,222,062,826 427,738,303 514,128,118 
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ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รวมทัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน
ก ำหนด 

บำท 

เกินก ำหนด 
ต ำ่กว่ำ 3 

เดือนบำท 

เกินก ำหนด 
 3 - 6 เดือน 

บำท 

เกินก ำหนด  
6 - 12 เดือน

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       

- ลูกหนี้กำรคำ้ 229,091,373 43,516,128 2,733,221 3,503,411 5,274,685 284,118,818 
- ลูกหนี้อื่น 135,577,870 16,104,624 5,547,720 7,351,454 30,120,333 194,702,001 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (400,184) (1,124,906) (10,048,760) (35,395,018) (46,968,868) 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน
ก ำหนด 

บำท 

เกินก ำหนด 
ต ำ่กว่ำ 3 

เดือนบำท 

เกินก ำหนด 
 3 - 6 เดือน 

บำท 

เกินก ำหนด  
6 - 12 เดือน

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 253,117,010 44,453,572 6,544,425 7,316,803 10,948,760 322,380,570 
   - ลูกหนี้อื่น 156,270,460 18,052,212 6,412,948 15,130,486 43,822,002 239,688,108 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (654,232) (1,646,835) (11,249,427) (45,456,339) (59,006,833) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน
ก ำหนด 

บำท 

เกินก ำหนด 
ต ำ่กว่ำ 3 

เดือนบำท 

เกินก ำหนด 
 3 - 6 เดือน 

บำท 

เกินก ำหนด  
6 - 12 เดือน

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 255,913,375 20,071,726 6,238 1,533,639 387,111 277,912,089 
   - ลูกหนี้อื่น 168,995,278 61,602,282 317,857 568,642 6,232,885 237,716,944 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (130,408) (303) (1,533,231) (387,111) (2,051,053) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ไม่เกิน
ก ำหนด 

บำท 

เกินก ำหนด 
ต ำ่กว่ำ 3 

เดือนบำท 

เกินก ำหนด 
 3 - 6 เดือน 

บำท 

เกินก ำหนด  
6 - 12 เดือน

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       

     - ลูกหนี้กำรคำ้ 238,379,753 20,382,720 694,059 4,099,686 1,653,622 265,209,840 
     - ลูกหนี้อื่น 154,802,826 7,171,544 1,617,991 1,446,335 2,121,936 167,160,632 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (25,127) (5,805) (2,947,615) (1,653,622) (4,632,169) 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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13 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม 1,521,871,095 1,777,380,777 240,358,780 262,236,565 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 193,631,225 174,606,820 - - 
ผลติภณัฑแ์ก๊ส 117,266,694 16,764,033 - 901,708 
ผลติภณัฑอ์ื่น 158,481,454 151,658,110 13,286,658 18,339,767 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 99,238,144 102,325,567 19,217,927 23,132,649 
รวม 2,090,488,612 2,222,735,307 272,863,365 304,610,689 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื     
    - ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม (1,662,189) (4,502,453) (1,398,059) (4,008,379) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั      
    - สนิคำ้อุปโภคบรโิภค (774,050) (1,091,918) - - 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 2,088,052,373 2,217,140,936 271,465,306 300,602,310 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมผีลิตภัณฑ์น ้ำมนัปิโตรเลียมมูลค่ำ 80.04 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 มูลค่ำ 124.80 ล้ำนบำท) และมูลค่ำ 69.90 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 มลูค่ำ 101.71 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั แสดงดว้ยมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัซึง่ต ่ำกว่ำรำคำทุน  
 
ภำยใต้ขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่งก ำหนดให้กิจกำรต้องส ำรองผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลียมไว้ทีอ่ตัรำรอ้ยละ 1 ของปรมิำณ
กำรคำ้ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยอดผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมและผลติภณัฑแ์ก๊สไดร้วมผลติภณัฑ์ที่กลุ่มกจิกำร
และบรษิัทต้องส ำรองไวข้ ัน้ต ่ำมมีูลค่ำ 143.37 ล้ำนบำท และ 130.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 มูลค่ำ 138.36 ล้ำนบำท และ 
138.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่เป็นจ ำนวนทีสุ่ทธจิำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.2) - - 2,071,065,348 1,450,614,242 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.3) 1,009,058,297 688,041,736 640,000,000 704,999,990 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.4) 801,109,126 795,863,470 39,999,800 39,999,800 
 1,810,167,423 1,483,905,206 2,751,065,148 2,195,614,032 
 
14.1 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย กำรร่วมคำ้ และบรษิทัร่วม สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  1,483,905,206 1,484,339,719 
กำรเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 33) 

 
(24,292,589) 

 
- 

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (24,864,000) (12,432,000) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม 375,540,872 39,643,549 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้   
   และบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษีเงนิได้ (122,066) (27,646,062) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  1,810,167,423 1,483,905,206 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 2,195,614,032 2,014,363,882 
กำรเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ของบรษิทัย่อย 448,000,000 219,249,850 
กำรจดัตัง้บรษิทัย่อย 100,249,700 - 
กำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19,701,366 - 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (12,499,950) (37,999,700) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 2,751,065,148 2,195,614,032 

 
14.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทำงตรง 
 
บริษทั แอตลาส เอน็เนอยี จ ากดั (เดิมชือ่ “บริษทั แอตลาส ออยล ์จ ากดั”) 
 
เมื่อวนัที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมมติเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มของบริษัท แอตลำส ออยล์ 
จ ำกัด ในสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมในอัตรำหุ้นละ 75 บำท ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 4,990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น  
374.25 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั แอตลำส เอน็เนอย ีจ ำกดั 
 
บริษทั สยามออโต้แบคส ์จ ากดั 

 
เมื่อวนัที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เข้ำซื้อหุ้นสำมญัของ บรษิัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกัด (SAB) เพิ่มอีกจ ำนวน 
6,500,002 หุ้น จำกผู้ถือหุ้นเดมิของ SAB เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 19.70 ล้ำนบำท ส่งผลให้บรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน 
SAB เพิม่ขึน้จำกเดมิรอ้ยละ 38.26 เป็นรอ้ยละ 76.52 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด และมผีลท ำใหส้ถำนะของ SAB เปลีย่นจำก
กำรร่วมค้ำเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ดงันัน้กลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ถืออยู่ก่อนที่จะมีอ ำนำจควบคุม 
SAB โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ซื้อ และรบัรูผ้ลต่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตำมรำยละเอยีดในหมำยเหตุฯ ขอ้ 33 
 
บริษทั แมกซ์ การด์ จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท แมกซ์ กำร์ด จ ำกัด ในประเทศไทย โดยมีทุน 
จดทะเบียนเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 200 ล้ำนบำท  
เพื่อประกอบกิจกำรให้บริกำรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้  บริษัทถือหุ้นบรษิัทดงักล่ำวจ ำนวน 1,999,996 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และบรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ทีอ่อกใหม่จ ำนวน 1,999,996 หุน้ ในรำคำ
หุน้ละ 50 บำท ตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 99.99 ลำ้นบำท 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั แมกซ์ โซลูชนั เซอรวิ์ส จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท แมกซ์ โซลูชนั เซอร์วิส จ ำกัด ในประเทศไทย  
โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1 ล้ำนบำท 
เพื่อประกอบกจิกำรให้บรกิำรสนับสนุนบตัรอเิล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ บรษิัทถือหุน้บรษิัทดงักล่ำวจ ำนวน 9,996 หุ้น คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด และบรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุน้ทีอ่อกใหม่จ ำนวน 9,996 หุน้ ในรำคำหุ้นละ
25 บำท ตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 249,900 บำท  
 
บริษทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ของบรษิทั กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั 
ในสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิในอตัรำหุน้ละ 25 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 2,950,000 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 73.75 ลำ้นบำท 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทำงอ้อม 
 
บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่14 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดข้ำยหุน้สำมญัของบรษิทั โอลมิปัส ออยล์ จ ำกดั (OLP) จ ำนวน 249,999 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 ของหุ้นสำมัญทัง้หมดของ OLP ให้แก่บริษัท แอตลำส เอ็นเนอยี จ ำกัด (ATL) ซึ่งเป็น 
บรษิัทย่อยทำงตรงของบรษิัท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 19.77 ล้ำนบำท มผีลท ำให้บรษิัทมสีัดส่วนกำรถือหุ้นใน OLP ลดลง
จำกร้อยละ 25 เป็นรอ้ยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด และ ATL มสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน OLP เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 
74.99 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด บรษิัทรบัรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน
เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 7.27 ลำ้นบำท 
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14.2 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ี
ถือโดยกลุ่มกิจกำร วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงปี 

  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 บำท บำท ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั สถำนีบรกิำรน ้ำมนั 439,980,000 439,980,000 99.99 99.99 586,397,022 586,397,022 359,996,880 239,997,920 
บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 14,447,110 - 
บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 
บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 15,546,890 - 
บรษิทั เอเวอรเ์รสต ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 - - 
บรษิทั แอนดสี ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 
บรษิทั แอตลำส เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ก๊ำซหุงตม้ 500,000,000 125,750,000 99.99 99.99 499,999,700 125,749,700 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

   และก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
50,500,000 50,500,000 99.99 99.99 50 12,500,000 - - 

บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัย่อย  จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 25,750,000 25,750,000 99.99 99.99 25,749,700 25,749,700 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000,000 25,000,000 99.99 99.99 - - - - 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

71 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ี
ถือโดยกลุ่มกิจกำร วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงปี 

  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 บำท บำท ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
          
บรษิทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 300,000,000 226,250,000 99.99 99.99 299,999,700 226,249,700 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 117,408,000 117,408,000 99.99 99.99 - - - - 
         บรษิทั จติรมำส แคทเทอริง่ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรและ 

   เครื่องดื่ม 
45,000,000 45,000,000 99.99 99.99 - - - - 

บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั  ขนส่งสนิคำ้ 400,000,000 400,000,000 99.99 99.99 399,999,700 399,999,700 259,999,805 139,999,895 
บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลูชัน่ จ ำกดั รบัเหมำก่อสรำ้ง 10,000,000 10,000,000 60.00 60.00 6,000,000 6,000,000 - - 
บรษิทั บพีทีจี ีจ ำกดั สถำนีบรกิำรน ้ำมนั 100,000,000 100,000,000 59.99 59.99 59,999,800 59,999,800 - - 
บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์สื่อสำรขอ้มลู  

    ภำยในสถำนีบรกิำร 
4,950,000 4,950,000 59.99 59.99 2,969,820 2,969,820 - - 

บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อม 
    บ ำรุงรกัษำรถยนต์ 

169,900,000 - 76.52 - 84,701,356 - - - 

บรษิทั แมกซ์ กำรด์ จ ำกดั บรกิำรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 100,000,000 - 99.99 - 99,999,800 - - - 
บรษิทั แมกซ์ โซลูชนั เซอรว์สิ จ ำกดั บรกิำรสนับสนุนบตัร 

      อเิลก็ทรอนิกส์ 
250,000 - 99.96 - 249,900 - - - 

      2,071,065,348 1,450,614,242 649,990,685 379,997,815 
 
บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งต้นไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ ำนำจควบคุมในระหว่ำงปีมจี ำนวน 12.15 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 2.74 ลำ้นบำท) โดยส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยทัง้หมดไม่มสีำระส ำคญั 
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14.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงปี 
  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 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          
บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000,000 640,000,000 1,009,058,297 655,904,693 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั  ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ -(2) 38.26 - 64,999,990 - 32,137,043 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้    640,000,000 704,999,990 1,009,058,297 688,041,736 - - 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงปี 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
        
บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000,000 640,000,000 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ - 38.26 - 64,999,990 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้    640,000,000 704,999,990 - - 
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(1) บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพล็กซ์ จ ำกดั (PPP Green) เป็นกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบรษิัท กบับรษิัท ทซีจี ีโฮลดิ้งส์ จ ำกดั และ

บรษิทั อำร์แอนด์ด ีเกษตรพฒันำ จ ำกดั PPP Green เป็นบรษิทัจ ำกดั ประกอบกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนั
ปำล์มแบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มกจิกำรในกำรลดภำระและควำมเสีย่งในกำร
จดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลติน ้ำมนัดเีซล โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืของกำรร่วมค้ำ บรษิัทได้น ำใบหุ้นสำมญัของ PPP Green ไปวำง
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัส ำหรบัเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 

 
(2)  บรษิัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกดั (SAB) ได้เปลี่ยนประเภทจำกกำรร่วมค้ำเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ตำมรำยละเอียดใน

หมำยเหตุฯ ขอ้ 33 
 

PPP Green และ SAB เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้อื่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบัเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

14.3.1 กำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยมสีำระส ำคญั 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบักำรร่วมคำ้ทีม่สีำระส ำคญั ซึง่บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยสรปุ 
 บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
   

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 2,154,592,920 1,171,216,219 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 3,460,570,819 3,468,884,684 
   

รวมสินทรพัย ์ 5,615,163,739 4,640,100,903 
   
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,490,559,633 2,993,491,456 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 601,958,364 6,847,715 
   

รวมหน้ีสิน 3,092,517,997 3,000,339,171 
   

สินทรพัยส์ุทธิ 2,522,645,742 1,639,761,732 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

74 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยสรปุ 
 
 บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำย 6,416,830,509 940,864,956 
ตน้ทุนขำย (5,251,838,434) (745,296,342) 
รำยไดอ้ื่น 15,391,784 23,227,097 
ค่ำใชจ้่ำย (297,499,849) (164,464,171) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 882,884,010 54,331,540 
ภำษเีงนิได ้ - - 
   
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำน 882,884,010 54,331,540 
   
ก ำไรเบด็เสรจ็อ่ืน - - 
   
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 882,884,010 54,331,540 
 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของกำรร่วมคำ้ (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้
ดงักล่ำว) ซึ่งได้ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัิตำมวธิสี่วนได้เสยี รวมถงึกำรปรบัปรุงมูลค่ำ
ยุตธิรรม และกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุป  
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
 บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,639,761,732 1,585,430,192 
ก ำไรส ำหรบัปี  882,884,010 54,331,540 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี  - - 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   2,522,645,742 1,639,761,732 
   

ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ (รอ้ยละ 40) 1,009,058,297 655,904,693 
   

มูลค่ำตำมบญัชี 1,009,058,297 655,904,693 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14.3.2 กำรร่วมคำ้แต่ละรำยทีไ่ม่มสีำระส ำคญั 

 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรยงัมเีงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ   
   ซ่ึงแต่ละรำยกำรไม่มีสำระส ำคญั - 32,137,043 
   
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำ:   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 7,844,454 13,188,540 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 7,844,454 13,188,540 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14.4 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  งบกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงปี 
  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 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          

บรษิทั อำม่ำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสนิคำ้ 24.00 24.00 621,600,000 621,600,000 758,468,757 744,911,378 24,864,000 12,432,000 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุง         
   เซน็เตอร ์จ ำกดั    ส ำหรบัรถบรรทุก 40.00 40.00 39,999,800 39,999,800 460,129 9,824,133 - - 
บรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250,000 38,250,000 42,180,240 41,127,959 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    699,849,800 699,849,800 801,109,126 795,863,470 24,864,000 12,432,000 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงปี 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
        

บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบัรถบรรทุก 40.00 40.00 39,999,800 39,999,800 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    39,999,800 39,999,800 - - 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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(1) กลุ่มกิจกำรไดส้ทิธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำร 2 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมกำร 

กลุ่มกิจกำรจึงมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัท พลังงำนพัฒนำ 5 จ ำกัด (PP5) ถึงแม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะถือหุ้นใน
สดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็ำม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรในบรษิัท อำม่ำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน)  
ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 665.11 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 652.57  
ลำ้นบำท) และมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 758.47 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 744.92 ลำ้นบำท) 
 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ ำกดัและบรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั เป็นบรษิัทจ ำกดัและหุน้ของ
บรษิทัไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 

14.4.1 บรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยมสีำระส ำคญั 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญั ซึง่บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยี แสดงดงัต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยสรปุ 
 
 บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 409,220,640 292,735,569 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 3,182,785,041 3,189,180,960 
   
รวมสินทรพัย ์ 3,592,005,681 3,481,916,529 
   
หนี้สนิหมุนเวยีน 580,815,477 574,659,182 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 820,069,196 772,645,422 
   
รวมหน้ีสิน 1,400,884,673 1,347,304,604 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 2,191,121,008 2,134,611,925 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ โดยสรปุ 
 
 บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 1,807,285,117 1,899,707,207 
   

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 183,018,776 199,730,055 
ภำษเีงนิได ้ (18,723,037) (25,251,229) 
   
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำน 164,295,739 174,478,826 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (508,605) (115,191,925) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 163,787,134 59,286,901 
 
ขอ้มูลขำ้งต้นเป็นจ ำนวนทีร่วมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิทัร่วม
ดงักล่ำว) ซึ่งได้ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัิตำมวธิสี่วนได้เสยี รวมถงึกำรปรบัปรุงมูลค่ำ
ยุตธิรรม และกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 
 บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,134,611,925 2,127,115,101 
ก ำไรส ำหรบัปี 164,295,739 174,478,826 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี (508,605) (115,191,925) 
เงนิปันผล (103,579,995) (51,790,077) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่   
   มำใชค้รัง้แรก (3,698,056) - 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,191,121,008 2,134,611,925 
   
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 24)  471,594,535 458,037,156 
ค่ำควำมนิยม 286,874,222 286,874,222 
   
มูลค่ำตำมบญัชี 758,468,757 744,911,378 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14.4.2 บรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั  

 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรยงัมเีงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทัร่วม   
   ซ่ึงแต่ละรำยกำรไม่มีสำระส ำคญั 42,640,369 50,952,092 
   
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม:   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 8,311,723 10,775,445 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 8,311,723 10,775,445 

 
15 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน ปรบัปรงุอำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 118,884,225 337,672,616 12,260,764 468,817,605 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (63,976,593) - (63,976,593) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 93,469,552 273,172,639 12,260,764 378,902,955 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 93,469,552 273,172,639 12,260,764 378,902,955 
ซื้อสนิทรพัย์ - 98,962 21,658,091 21,757,053 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 33,918,855 (33,918,855) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (15,933,496) - (15,933,496) 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) - (21,775,005) - (21,775,005) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 93,469,552 269,481,955 - 362,951,507 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน งำนระหว่ำง  
 ปรบัปรงุท่ีดิน ปรบัปรงุอำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 118,884,225 349,915,428 - 468,799,653 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (79,910,089) - (79,910,089) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 93,469,552 269,481,955 - 362,951,507 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 93,469,552 269,481,955 - 362,951,507 
ซื้อสนิทรพัย์ 4,949,344 16,707,552 22,660,617 44,317,513 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 22,660,617 (22,660,617) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (22,843,101) - (22,843,101) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 98,418,896 286,007,023 - 384,425,919 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 123,833,569 389,283,597 - 513,117,166 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (102,753,190) - (102,753,190) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 98,418,896 286,007,023 - 384,425,919 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและส่วน
ปรบัปรงุอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 150,162,785 51,661,227 201,824,012 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (44,830,811) (44,830,811) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 126,303,767 6,307,032 132,610,799 
    

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 126,303,767 6,307,032 132,610,799 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (391,461) (391,461) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 126,303,767 5,915,571 132,219,338 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 150,162,785 51,661,227 201,824,012 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (45,222,272) (45,222,272) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 126,303,767 5,915,571 132,219,338 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563                              
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 126,303,767 5,915,571 132,219,338 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (391,461) (391,461) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 126,303,767 5,524,110 131,827,877 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 150,162,785 51,661,227 201,824,012 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (45,613,733) (45,613,733) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 126,303,767 5,524,110 131,827,877 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (ทีด่นิ) บำงส่วนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งมรีำคำทุนมูลค่ำ 43.97 
ลำ้นบำท เป็นอสงัหำรมิทรพัยท์ีใ่หบ้รษิทัย่อยเช่ำใชใ้นกำรด ำเนินงำน (พ.ศ. 2562 มลูค่ำ 43.97 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมมีลูค่ำยุตธิรรม 476.97 ล้ำนบำท และ 
398.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรม 510.89 ล้ำนบำท และ 398.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ
ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบรำคำขำยในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภทกำรวดั
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 2



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ในปีก่อน ๆ บรษิัทรบัรูค้่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของที่ดนิและอำคำรซึ่งถือไว้โดยไม่มวีตัถุประสงค์กำรใช้ สบืเนื่องมำจำกข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำ
รำคำตำมบญัชสีงูกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ 42,522,627 38,956,880 6,280,000 5,800,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก 
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งก่อใหเ้กดิ 
   รำยไดค้่ำเช่ำส ำหรบัปี 

 
 

16,034,391 

 
 

11,798,028 

 
 

- 

 
 

- 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก 
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ซึง่ไม่ไดก่้อใหเ้กดิ 
   รำยไดค้่ำเช่ำส ำหรบัปี 

 
 

6,029,722 

 
 

6,535,174 

 
 

391,461 

 
 

391,461 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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16 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
เครื่องมอืและ

อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้
และอปุกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหวำ่งกอ่สร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 1,216,563,079 5,949,516,306 4,975,539,164 366,934,051 2,275,477,986 1,188,851,964 15,972,882,550 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,978,592,775) (2,205,047,118) (194,718,922) (526,196,180) - (4,904,554,995) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (15,133,647) (22,135,498) (4,210,775) (589,361) - - (42,069,281) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 1,201,429,432 3,948,788,033 2,766,281,271 171,625,768 1,749,281,806 1,188,851,964 11,026,258,274 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 1,201,429,432 3,948,788,033 2,766,281,271 171,625,768 1,749,281,806 1,188,851,964 11,026,258,274 
ซื้อสนิทรพัย ์ 53,682,423 35,783,618 107,410,801 36,327,516 31,571,539 1,818,153,086 2,082,928,983 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (1,540,479) (4,907,669) (413,626) (81,224) (1,095,515) - (8,038,513) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (9,677,493) (2,915,860) (75,546) - (1,168,050) (13,836,949) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 45,830,474 1,994,052,007 848,496,938 28,859,453 - (2,917,238,872) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (42,845) (881,803,384) (576,286,744) (53,143,724) (136,103,387) - (1,647,380,084) 
กำรดอ้ยค่ำ สุทธ ิ - (3,063,126) (243,206) - - - (3,306,332) 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) - 21,775,005 - - - - 21,775,005 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,512,243 1,643,654,443 88,598,128 11,458,400,384 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 1,314,535,497 7,962,851,397 5,915,971,699 429,758,488 2,303,445,190 88,598,128 18,015,160,399 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (42,845) (2,836,213,296) (2,769,188,142) (246,149,372) (659,790,747) - (6,511,384,402) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (15,133,647) (25,691,110) (4,453,983) (96,873) - - (45,375,613) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,512,243 1,643,654,443 88,598,128 11,458,400,384 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร 
เครื่องมือและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และ

อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,512,243 1,643,654,443 88,598,128 11,458,400,384 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่        
   มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - - (107,035) (766,603,043) - (766,710,078) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,405,208 877,051,400 88,598,128 10,691,690,306 
        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมท่ีรำยงำนใหม่        
รำคำทุน 1,314,535,497 7,962,851,397 5,915,971,699 429,517,867 1,375,952,397 88,598,128 17,087,426,985 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (42,845) (2,836,213,296) (2,769,188,142) (246,015,786) (498,900,997) - (6,350,361,066) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (15,133,647) (25,691,110) (4,453,983) (96,873) - - (45,375,613) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,405,208 877,051,400 88,598,128 10,691,690,306 
        

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ- ตำมที่รำยงำนใหม่ 1,299,359,005 5,100,946,991 3,142,329,574 183,405,208 877,051,400 88,598,128 10,691,690,306 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 33) - 24,887,076 7,528,963 3,739,599 83,988 334,950 36,574,576 
ซื้อสนิทรพัย ์ 70,850,780 18,599,776 91,684,219 54,717,744 18,198,695 1,489,197,453 1,743,248,667 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (4,979,081) (2,824,212) (484,687) (1,103,719) - (9,391,699) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (18,250,173) (820,847) (1,636,665) (166,562) - (20,874,247) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 31,313,791 943,014,412 442,720,066 21,689,888 - (1,438,738,157) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (38,329) (953,353,856) (619,605,750) (59,660,282) (79,157,479) - (1,711,815,696) 
กำรกลบัรำยกำร (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) สุทธ ิ - 1,252,642 (208,123) - - - 1,044,519 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) - - - - 122,674,630 - 122,674,630 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 1,401,485,247 5,112,117,787 3,060,803,890 201,770,805 937,580,953 139,392,374 10,853,151,056 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 1,416,700,068 8,882,078,618 6,458,008,235 498,755,277 1,574,080,097 139,392,374 18,969,014,669 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (81,174) (3,745,522,363) (3,392,542,239) (296,887,599) (636,499,144) - (8,071,532,519) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (15,133,647) (24,438,468) (4,662,106) (96,873) - - (44,331,094) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 1,401,485,247 5,112,117,787 3,060,803,890 201,770,805 937,580,953 139,392,374 10,853,151,056 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยข์องสถำนีบรกิำรน ้ำมนั ร้ำนสะดวกซื้อและรำ้นกำแฟบำงสำขำ จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะไดร้บัคนื (พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 3.31 ลำ้นบำท) 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
เครื่องมอืและ

อปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตัง้
และอปุกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหวำ่งกอ่สร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 312,396,590 678,918,483 1,039,334,043 111,313,548 811,380,201 43,821,894 2,997,164,759 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (326,404,911) (728,852,411) (60,482,535) (256,979,179) - (1,372,719,036) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 312,396,590 352,513,572 308,912,545 50,831,013 554,401,022 43,821,894 1,622,876,636 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 312,396,590 352,513,572 308,912,545 50,831,013 554,401,022 43,821,894 1,622,876,636 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 626,359 5,171,323 4,723,317 2,562,532 40,970,441 54,053,972 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (521,544) (424,871) (3,555) (292,079,120) - (293,029,090) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - - (381,465) (1,501) - - (382,966) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 51,104,973 26,399,364 6,906,260 - (84,410,597) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (43,730,530) (39,720,225) (17,576,905) (48,549,122) - (149,576,782) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 216,335,312 381,738 1,233,941,770 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 312,396,590 730,041,041 1,068,925,786 122,822,555 338,308,852 381,738 2,572,876,562 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (370,048,211) (767,400,028) (77,943,926) (121,973,540) - (1,337,365,705) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 216,335,312 381,738 1,233,941,770 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร 
เครื่องมือและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่งติดตัง้และ

อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 216,335,312 381,738 1,233,941,770 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่        
   มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - - - (130,316,989) - (130,316,989) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 86,018,323 381,738 1,103,624,781 
        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 312,396,590 730,041,041 1,068,925,786 122,822,555 154,881,143 381,738 2,389,448,853 
หกั   ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (370,048,211) (767,400,028) (77,943,926) (68,862,820) - (1,284,254,985) 
       ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 86,018,323 381,738 1,103,624,781 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 312,396,590 359,992,830 299,956,671 44,878,629 86,018,323 381,738 1,103,624,781 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 525,304 15,750,879 6,979,387 60,300 56,784,279 80,100,149 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (114,260) (15,012,644) (15,210) (108,173,726) - (123,315,840) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ - (1,986,944) (54,554) (111,617) - - (2,153,115) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 35,572,272 15,416,728 3,649,742 - (54,638,742) - 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) - - - - 122,674,630 - 122,674,630 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (43,876,105) (37,806,585) (18,169,205) (8,961,790) - (108,813,685) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 312,396,590 350,113,097 278,250,495 37,211,726 91,617,737 2,527,275 1,072,116,920 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 312,396,590 739,067,377 1,082,774,594 132,463,323 164,993,343 2,527,275 2,434,222,502 
หกั   ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (388,954,280) (802,955,012) (95,251,597) (73,375,606) - (1,360,536,495) 
       ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 312,396,590 350,113,097 278,250,495 37,211,726 91,617,737 2,527,275 1,072,116,920 
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ส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรแสดงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 17 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้น
ประกอบดว้ยยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
บำท 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

บำท 
   
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 928,629,868 183,427,709 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (161,579,137) (53,110,720) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 767,050,731 130,316,989 
 

17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ท่ีดิน 
 

อำคำร 
อปุกรณ์และ
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
19,271,318,818 

 
2,854,505,709 

 
795,591,223 

 
22,921,415,750 

เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 33) 10,500,595 - - 10,500,595 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 1,702,716,699 245,844,317 72,584,046 2,021,145,062 
ค่ำเสื่อมรำคำ (882,682,195) (165,095,964) (64,787,413) (1,112,565,572) 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ     
    และกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ (6,037,545) (12,951,372) (1,311,523) (20,300,440) 
กำรยกเลกิสญัญำ - (35,930,528) - (35,930,528) 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) - - (122,674,630) (122,674,630) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 20,095,816,372 2,886,372,162 679,401,703 23,661,590,237 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ท่ีดิน 
 

อำคำร 
อปุกรณ์และ
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ- ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
9,454,459 

 
427,053,710 

 
144,433,904 

 
580,942,073 

เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี 404,021 1,271,300 44,626,389 46,301,710 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,567,132) (40,788,895) (19,457,873) (61,813,900) 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ 
   และกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 

 
- 

 
(1,853,732) 

 
- 

 
(1,853,732) 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) - - (122,674,630) (122,674,630) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 8,291,348 385,682,383 46,927,790 440,901,521 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำทีห่มดอำยุ และไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์น
สนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ บรษิทัจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัยด์งักล่ำวซึง่มมีลูค่ำตำมบญัชสีุทธ ิ122.67 ลำ้นบำทเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 54,020,307 4,955,509 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัย์อ้ำงองิมมีูลค่ำต ่ำ 17,444,984 1,366,468 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 12,336,400 - 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
  โปรแกรม เครื่องหมำยกำรค้ำ  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์ และเครื่องหมำย  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 204,219,125 36,236,589 61,860,365 302,316,079 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (88,099,019) - (3,901,903) (92,000,922) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 116,120,106 36,236,589 57,958,462 210,315,157 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 116,120,106 36,236,589 57,958,462 210,315,157 
ซื้อสนิทรพัย ์ 8,768,339 25,525,466 - 34,293,805 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (25,251) - - (25,251) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 55,077,127 (55,077,127) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (26,448,433) - (3,719,638) (30,168,071) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 153,491,888 6,684,928 54,238,824 214,415,640 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 267,970,360 6,684,928 61,860,365 336,515,653 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (114,478,472) - (7,621,541) (122,100,013) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 153,491,888 6,684,928 54,238,824 214,415,640 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 153,491,888 6,684,928 54,238,824 214,415,640 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 33) 507,104 - - 507,104 
ซื้อสนิทรพัย ์ 10,755,630 36,461,631 - 47,217,261 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 31,758,558 (31,758,558) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (29,774,959) - (3,499,627) (33,274,586) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 166,738,221 11,388,001 50,739,197 228,865,419 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 312,131,663 11,388,001 61,850,365 385,380,029 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (145,393,442) - (11,121,168) (156,514,610) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 166,738,221 11,388,001 50,739,197 228,865,419 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  โปรแกรม   
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์ เครื่องหมำย  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ กำรค้ำ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 168,603,329 35,666,496 141,664 204,411,489 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (56,036,583) - (28,332) (56,064,915) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 112,566,746 35,666,496 113,332 148,346,574 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 112,566,746 35,666,496 113,332 148,346,574 
ซื้อสนิทรพัย ์ 4,311,351 16,457,746 - 20,769,097 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 48,740,342 (48,740,342) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (24,818,401) - (14,166) (24,832,567) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 140,800,038 3,383,900 99,166 144,283,104 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 221,655,022 3,383,900 141,664 225,180,586 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (80,854,984) - (42,498) (80,897,482) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 140,800,038 3,383,900 99,166 144,283,104 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 140,800,038 3,383,900 99,166 144,283,104 
ซื้อสนิทรพัย ์ 7,976,567 24,876,935 - 32,853,502 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 22,772,198 (22,772,198) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (26,494,336) - (14,166) (26,508,502) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธ ิ 145,054,467 5,488,637 85,000 150,628,104 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 252,403,787 5,488,637 141,664 258,034,088 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (107,349,320) - (56,664) (107,405,984) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 145,054,467 5,488,637 85,000 150,628,104 
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19 ค่ำควำมนิยม 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทุน 52,982,548 52,982,548 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 52,982,548 52,982,548 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำทุน 52,982,548 52,982,548 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 52,982,548 52,982,548 
 
ค่ำควำมนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด (CGU) ที่ถูกก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจ ซึ่งได้แก่ส่วนงำนอำหำร
และเครื่องดื่ม 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว  
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดซึ่งอำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสด
หลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ย
ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ร้อยละ 
  
อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้ 1.00 - 4.00 
อตัรำคดิลด 11.00 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะห์หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในส่วนงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำว่ำอตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตที่รวมอยู่ ในรำยงำนของ
อุตสำหกรรม และอตัรำคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัรำทีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
 
ในส่วนงำนอำหำรและเครื่องดื่ม มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืค ำนวณโดยอ้ำงองิจำกมูลค่ำกำรใชม้จี ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำตำมบญัชอียู่ 6.09 
ลำ้นบำท หำกมกีำรลดอตัรำกำรเตบิโตลงอกีรอ้ยละ 0.25 หรอืเพิม่อตัรำคดิลดเป็นรอ้ยละ 0.18 จะท ำใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืเท่ำกบั
รำคำตำมบญัช ี
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20 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิมดัจ ำ  159,630,636 157,170,121 15,434,810 16,304,964 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลรอขอคนื 21,554,122 22,395,705 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำซึง่สญัญำ 82,385,211 48,972,400 82,385,211 48,972,400 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 263,569,969 228,538,226 97,820,021 65,277,364 
 

21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,831,785,184 4,659,643,984 348,614,062 610,265,273 
เจำ้หนี้อื่น 582,906,894 616,625,050 170,165,906 145,213,032 
เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.3) 80,918,511 81,963,148 38,060,584 57,316,495 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.4) 2,394,125 5,075,884 11,366,064 115,531,403 
รำยไดร้อกำรรบัรู ้     
   - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 44,521,781 29,747,673 7,304,562 7,195,432 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 377,136,950 385,755,551 67,477,080 60,906,608 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,919,663,445 5,778,811,290 642,988,258 996,428,243 
 

22 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิที่ไม่มีหลักทรพัย์ค ้ำประกันโดยมีอตัรำ
ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ทัง้นี้  มีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที ่ 
8 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2562 มกี ำหนดกำรช ำระคืนเงนิต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำงวนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึ วนัที ่12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563) 
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23 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,464,412,003 1,490,225,023 1,110,301,916 1,205,065,543 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธิ 2,191,860,447 1,760,449,641 1,680,026,822 1,562,213,440 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  3,656,272,450 3,250,674,664 2,790,328,738 2,767,278,983 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,250,674,664 3,521,515,899 2,767,278,983 2,769,575,899 
กระแสเงนิสด:     
กูย้มืเพิม่ 2,000,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,200,000,000 
จ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมื (1,593,705,769) (1,471,753,019) (1,226,253,800) (1,203,208,700) 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกูย้มื (1,510,005) - (1,510,005) - 
กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกู้ยมื 813,560 911,784 813,560 911,784 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 3,656,272,450 3,250,674,664 2,790,328,738 2,767,278,983 
 

อตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิกู้ยมืระยะยำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั คอืรอ้ยละ 3.01 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 
3.73 ต่อปี) และรอ้ยละ 3.06 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 3.72 ต่อปี) ตำมล ำดบั 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

เงนิกูย้มืระยะยำวของกลุ่มกจิกำรเป็นเงนิกูย้มืสกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิภำยในประเทศดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 
บำท 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงินต้น 

 
 

ก ำหนดกำร 
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 

      

1 13,386,111 53,544,444 THBFIX (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกวนัที ่1 ของเดอืน ทุกวนัที ่1 ของเดอืน 

2 5,970,149 23,880,597 THBFIX (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกวนัที ่1 ของเดอืน ทุกวนัที ่1 ของเดอืน 

3 18,750,000 75,000,000 THBFIX (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกวนัที ่1 ของเดอืน ทุกวนัที ่1 ของเดอืน 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

94 

 

 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 
บำท 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงินต้น 

 
 

ก ำหนดกำร 
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 

      
4 54,990,000 115,350,000 THBFIX (6 เดอืน) บวก 

อตัรำสว่นเพิม่คงที ่
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

5 59,760,000 125,280,000 THBFIX (6 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

6 - 75,000,000 BIBOR (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกสิน้ไตรมำส ทุกสิน้ไตรมำส 

7 67,060,000 140,620,000 THBFIX (6 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

8 - 51,986,559 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
9 43,315,753 145,442,037 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
10 22,208,000 88,880,000 THBFIX (3 เดอืน) บวก 

อตัรำสว่นเพิม่คงที ่
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

11 292,429,447 393,132,129  MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
12 108,635,691 146,139,773 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
13 581,632,027 781,359,058 อตัรำคงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
14 30,547,321 63,886,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนบวก

อตัรำส่วนเพิม่คงที่ 
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

15 - 27,145,681 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
16 166,666,672 416,666,668 THBFIX (6 เดอืน) บวก 

อตัรำสว่นเพิม่คงที ่
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

17 144,796,511 244,037,718 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
18 116,642,457 216,660,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนบวก

อตัรำส่วนเพิม่คงที่ 
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

19 33,325,154 66,664,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนบวก
อตัรำส่วนเพิม่คงที่ 

ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

20 232,142,857 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   
      

21 998,630,588 - BIBOR (1 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

22 139,729,977 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

23 161,550,904 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

24 172,076,625 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

25 192,026,206 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

รวม 3,656,272,450 3,250,674,664    
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เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษทั 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวของบรษิัทเป็นเงนิกู้ยืมสกุลเงนิบำทที่ไม่มีหลักประกันจำกสถำบันกำรเงนิภำยในประเทศดงัรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 
บำท 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงินต้น 

 
 

ก ำหนดกำร 
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 

      
1 13,386,111 53,544,444 THBFIX (3 เดอืน) บวก 

อตัรำสว่นเพิม่คงที ่
ทุกวนัที ่1 ของเดอืน ทุกวนัที ่1 ของเดอืน 

2 5,970,149 23,880,597 THBFIX (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกวนัที ่1 ของเดอืน ทุกวนัที ่1 ของเดอืน 

3 - 75,000,000 BIBOR (3 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกสิน้ไตรมำส ทุกสิน้ไตรมำส 

4 - 51,986,559 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
5 43,315,753 145,442,037 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
6 22,208,000 88,880,000 THBFIX (3 เดอืน) บวก 

อตัรำสว่นเพิม่ คงที ่
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

7 292,429,447 393,132,129  MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
8 108,635,691 146,139,773 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
9 581,632,027 781,359,058 อตัรำคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
10 30,547,321 63,886,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืน ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   บวกอตัรำส่วนเพิม่คงที ่   

11 166,666,672 416,666,668 THBFIX (6 เดอืน) บวก 
อตัรำสว่นเพิม่คงที ่

ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

12 144,796,511 244,037,718 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
13 116,642,457 216,660,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนบวก

อตัรำส่วนเพิม่คงที่ 
ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

14 33,325,154 66,664,000 เงนิฝำกประจ ำ 12 เดอืนบวก
อตัรำส่วนเพิม่คงที่ 

ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

15 232,142,857 - THBFIX (6 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

16 998,630,588 - BIBOR (1 เดอืน) บวก ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
   อตัรำส่วนเพิม่คงที่   

รวม 2,790,328,738 2,767,278,983    
 
กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวดงักล่ำว เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
ของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
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24 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
หุน้กู ้สุทธ ิ 4,090,601,974 3,095,525,675 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธ ิ - (999,460,309) 
หุน้กู ้สุทธ ิ 4,090,601,974 2,096,065,366 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,095,525,675 3,396,674,774 
กระแสเงนิสด:   
ออกหุน้กู ้ 2,000,000,000 1,400,000,000 
กำรไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,000,000,000) (1,700,000,000) 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กู ้ (8,153,465) (3,978,766) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู้ 3,229,764 2,829,667 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 4,090,601,974 3,095,525,675 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   งบกำรเงินรวมและ   
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อตัรำดอกเบ้ีย ก ำหนดกำรจ่ำย 

วนัท่ีออกหุ้นกู ้ วนัท่ีครบก ำหนดช ำระคืน ระยะเวลำ (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ต่อปีรอ้ยละ ช ำระดอกเบ้ีย 
       

28 กนัยำยน พ.ศ. 2560 28 กนัยำยน พ.ศ. 2563 3 - 1,000 รอ้ยละ 3.38 รำยไตรมำส 
15 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 5 700 700 รอ้ยละ 3.75 รำยไตรมำส 
7 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 7 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 3 1,400 1,400 รอ้ยละ 3.63 รำยไตรมำส 
10 กรกฏำคม พ.ศ. 2563 10 กรกฏำคม พ.ศ. 2566 3 1,000 - รอ้ยละ 3.60 รำยไตรมำส 
18 กนัยำยน พ.ศ. 2563 18 มนีำคม พ.ศ. 2566 2.5 1,000 - รอ้ยละ 3.59 รำยไตรมำส 

หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิรอตดับญัช ี  (9.40) (4.47)   
   4,090.60  3,095.53   
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หุน้กู้ทัง้หมดดงักล่ำวเป็นหุ้นกู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท และบรษิัทต้องปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้กู ้คอื รอ้ยละ 3.76 ต่อปี (พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 3.79 ต่อปี) 
 

25 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 36,187,273,335 400,747,509 534,274,738 19,890,531 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยในอนำคตของสญัญำเช่ำ (16,658,490,319) (13,710,240) (85,360,932) (275,716) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำม     
   สญัญำเช่ำ สุทธ ิ 19,528,783,016 387,037,269 448,913,806 19,614,815 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไม่รวมดอกเบีย้จ่ำยในอนำคต มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ 19,528,783,016 387,037,269 448,913,806 19,614,815 
หกั  ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ     
          ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ (582,182,650) (170,952,097) (50,277,181) (19,354,475) 
 18,946,600,366 216,085,172 398,636,625 260,340 
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กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 387,037,269 573,335,648 19,614,815 58,509,635 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ใหม่มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
18,211,837,453 

 
- 

 
449,172,982 

 
- 

ยอดคงเหลอืตน้ปี - ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 18,598,874,722 573,335,648 468,787,797 58,509,635 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 33) 5,313,641 - - - 
กระแสเงนิสด:     
จ่ำยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (944,148,991) (186,298,379) (64,162,969) (38,894,820) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:     
เพิม่ขึน้ของสญัญำเช่ำ 1,921,118,952 - 46,301,710 - 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำและ 
   กำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 

 
(15,785,122) 

 
- 

 
(2,012,732) 

 
- 

กำรยกเลกิสญัญำ (36,590,186) - - - 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 19,528,783,016 387,037,269 448,913,806 19,614,815 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยภำระผูกพนัที่เกิดขึ้นจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญำเช่ำ (TAS 17) จ ำนวน 19,290 ล้ำนบำท ซึ่งได้บันทกึเป็นหนี้สนิเมื่อกลุ่มกิจกำรน ำ TFRS 16 มำใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 
 

26 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 189,643,755 123,428,195 18,974,238 7,016,122 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (55,722,542) (40,443,801) - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสุทธ ิ 133,921,213 82,984,394 18,974,238 7,016,122 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
   ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 144,043,740 28,748,243 13,019,285 3,066,134 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช ้
   ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 3,857,969,094 144,995,924 119,969,068 38,974,882 
 4,002,012,834 173,744,167 132,988,353 42,041,016 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน (251,024,216) (27,220,188) (13,815,858) (8,208,181) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (3,617,067,405) (63,539,585) (100,198,257) (26,816,713) 
 (3,868,091,621) (90,759,773) (114,014,115) (35,024,894) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี สุทธิ 133,921,213 82,984,394 18,974,238 7,016,122  
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 82,984,394 33,139,977 7,016,122 (13,883,595) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
   มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
(1,565,076) 

 
- 612,713 - 

ณ วนัที ่1 มกรำคม - ตำมทีร่ำยงำนใหม่ 81,419,318 33,139,977 7,628,835 (13,883,595) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 28) 53,494,434 49,844,417 11,823,378 20,899,717  
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (992,539) - (477,975) -  
     
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 133,921,213 82,984,394 18,974,238 7,016,122  
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชใีนระหว่ำงปี ซึง่ยงัมไิดม้กีำรหกักลบกนัส ำหรบัหน่วยงำนภำษีเดยีวกัน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
     สิทธิกำรเช่ำ    
 ค่ำเผื่อผลขำดทุน  ประมำณกำร ค่ำผลิต และค่ำเช่ำ หน้ีสินตำม   
 จำกกำรด้อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ หน้ีสิน ส่ือโฆษณำ จ่ำยล่วงหน้ำ สญัญำเช่ำ อ่ืน ๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 6,679,880 13,195,484 17,702,321 10,911,474 62,480,614 - 21,397,560 132,367,333 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,807,725 (28,427) 9,861,666 (763,261) 24,452,128 - 6,047,003 41,376,834 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 8,487,605 13,167,057 27,563,987 10,148,213 86,932,742 - 27,444,563 173,744,167 
         
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร  
   เงนิใหม่มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - - - (86,932,742) 

 
86,932,742 612,713 612,713 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 8,487,605 13,167,057 27,563,987 10,148,213 - 86,932,742 28,057,276 174,356,880 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 2,260,705 312,255 6,384,934 (850,668) - 3,818,823,861 1,717,406 3,828,648,493 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (992,539) - - - - (992,539) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 10,748,310 13,479,312 32,956,382 9,297,545 - 3,905,756,603 29,774,682 4,002,012,834 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนปรบัปรงุ สญัญำเช่ำ  เครื่องหมำย  สินทรพัย ์   
 สถำนีบริกำร กำรเงิน สญัญำเช่ำซ้ือ บริกำร ค่ำเส่ือมรำคำ สิทธิกำรใช้ อ่ืน ๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (20,034,959) (14,205,153) (8,017,341) (9,389,944) (42,680,484) - (4,899,475) (99,227,356) 
(เพิม่) / ลด ในก ำไรหรอืขำดทุน 4,975,891  (5,791,155) (5,284,186) (250,683)  12,874,422 - 1,943,294 8,467,583  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (15,059,068) (19,996,308) (13,301,527) (9,640,627) (29,806,062) - (2,956,181) (90,759,773) 
         
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร 
   เงนิใหม่มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - 19,996,308 - - 

 
- (19,996,308) (2,177,789) (2,177,789) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (15,059,068) - (13,301,527) (9,640,627) (29,806,062) (19,996,308) (5,133,970) (92,937,562) 
(เพิม่) / ลด ในก ำไรหรอืขำดทุน 2,913,173 - (2,866,703) 1,692,610 (8,638,615) (3,768,113,047) (141,477) (3,775,154,059) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (12,145,895) - (16,168,230) (7,948,017) (38,444,677) (3,788,109,355) 5,275,447 (3,868,091,621) 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ      
  อสงัหำริมทรพัย ์      
 ค่ำเผื่อผลขำดทุน เพ่ือกำรลงทุน - ประมำณกำร ค่ำผลิต หน้ีสินตำม   
 จำกกำรด้อยค่ำ ท่ีดิน หน้ีสิน ส่ือโฆษณำ สญัญำเช่ำ อ่ืน ๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 221,967 4,771,804 10,178,717 10,911,474 - 8,927,613 35,011,575 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 188,244 - 5,334,110 (763,261) - 2,270,348 7,029,441 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 410,211 4,771,804 15,512,827 10,148,213 - 11,197,961 42,041,016 
        
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิใหม่มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - - - 

 
- 612,713 612,713 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 410,211 4,771,804 15,512,827 10,148,213 - 11,810,674 42,653,729 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 516,223 - 1,597,425 (850,669) 89,782,761 (233,141) 90,812,599 
ลดในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (477,975) - - - (477,975) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 926,434 4,771,804 16,632,277 9,297,544 89,782,761 11,577,533 132,988,353 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
สินทรพัยสิ์ทธิ

กำรเช่ำ 
 

อ่ืน ๆ 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (7,467,039) (38,554,798) - (2,873,333) (48,895,170) 
(เพิม่) / ลด ในก ำไรหรอืขำดทุน (2,276,188) 16,863,524 - (717,060) 13,870,276  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  (9,743,227) (21,691,274) - (3,590,393)  (35,024,894) 
 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิใหม่มำใชค้รัง้แรก (หมำยเหตุฯขอ้ 5) 9,743,227 

 
 

- 

 
 

(9,743,227) 

 
 

-- 

 
 

-- 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  - (21,691,274) (9,743,227) (3,590,393)  (35,024,894) 
(เพิม่) / ลด ในก ำไรหรอืขำดทุน - (2,939,341) (78,437,077) 2,387,197 (78,989,221) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - (24,630,615) (88,180,304) (1,203,196) (114,014,115) 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ
มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้สินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจ ำนวน  
116.50 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 69.19 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 582.51 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
345.97 ล้ำนบำท) ที่สำมำรถยกไปเพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน 582.51 ล้ำนบำท 
จะหมดอำยุในระหว่ำง 2564 ถงึ 2569 (พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงนิ 345.97 ลำ้นบำทจะหมดอำยุในระหว่ำง พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2568) 
 

27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่ำใชจ้่ำยทีร่วมอยู่ในกำรค ำนวณก ำไรสุทธสิำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนขำย - สนิคำ้ 93,744,579,923 110,053,433,804 12,628,998,132 13,533,198,754 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ 2,880,498,955 1,693,481,651 197,527,548 174,800,810 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรเช่ำและ     
   ค่ำเช่ำทีด่นิจ่ำยล่วงหน้ำ - 1,317,890,652 - 718,559 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 243,911,151 328,866,695 10,003,779 95,512,315 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน     
   หลงักำรเกษียณอำยุ 41,305,788 49,305,997 13,528,100 27,479,181 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน 3,092,738,336 3,406,221,203 652,506,778 715,287,500 
ค่ำโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำรขำย 567,224,555 471,274,873 319,200,494 257,235,222 
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28 ภำษีเงินได้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 478,380,265 409,286,455 32,480,181 67,754,107 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 26) (53,494,434) (49,844,417) (11,823,378) (20,899,717) 
รวมภำษเีงนิได ้ 424,885,831 359,442,038 20,656,803 46,854,390 
 
ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีเงนิไดม้ยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี โดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 2,331,075,235 1,922,858,604 783,006,236 640,715,466 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 20 20 20 
ผลคณูของก ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ช ้ 466,215,047 384,571,721 156,601,247 128,143,093 
     
ผลกระทบ     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (107,707,111)                                                                                                                                                                                                                                                                                          (72,479,878) (137,139,263) (86,697,113) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 20,374,112 14,053,173 1,194,819 1,924,595 
   ขำดทุนทำงภำษสี ำหรบัปีทีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 46,003,783 23,578,598 - - 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 9,718,424 - 3,483,815 
ภำษเีงนิได ้ 424,885,831 359,442,038 20,656,803 46,854,390 
 
อตัรำภำษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยทีใ่ชส้ ำหรบักลุ่มกิจกำรและบรษิัท คอื อตัรำรอ้ยละ 18.23 และรอ้ยละ 2.64 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 
รอ้ยละ 18.70 และรอ้ยละ 7.31 ตำมล ำดบั) 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ทีอ่อกและช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (บำท) 1,894,040,617 1,560,676,473 762,349,433 593,861,076 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 1.13 0.93 0.46 0.36 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

30 เงินปันผลจ่ำย 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 1,670 ล้ำนหุ้น เป็น
จ ำนวนเงนิรวม 334 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 โดยผูถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวแล้วเมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เพิม่เติมอีกในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 1,670 ล้ำนหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 334 
ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 30.95 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 
 
รำยละเอยีดของบรษิทัย่อย กำรร่วมคำ้ และบรษิทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น คอื กจิกำรทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลใกลช้ดิกรรมกำรบรษิทัหรอืกจิกำรทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เป็นกรรมกำรบรษิทั 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
31.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 689,094,752 506,083,559 
   - บรษิทัร่วม 97,595,151 122,161,946 96,028,342 104,771,387 
   - กำรร่วมคำ้ 6,347,859 9,638,335 6,347,859 9,638,335 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 704,358,117 898,543,214 698,466,404 894,923,896 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 66,124,369 427,963,419 
   - กำรร่วมคำ้ 9,772,672 5,354,690 - - 

 
31.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 280,900,624 431,633,995 
   - บรษิทัร่วม 3,295,900 3,097,331 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 2,609,019 3,303,710 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 720,000 720,000 720,000 720,000 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 326,636,020 259,579,599 
   - บรษิทัร่วม 960,000 960,000 960,000 960,000 
   - กำรร่วมคำ้ 7,425,590 3,850,000 4,838,390 3,850,000 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 266,863,383 282,355,214 
   - บรษิทัร่วม 74,178 16,576 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 18,855,420 9,336,254 18,510,301 8,848,026 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,929,761 2,745,972 2,769,188 2,551,561 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 112,468,867 428,514 
   - กำรร่วมคำ้ 10,713,623 5,329,019 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,085,466,518 3,622,405,309 965,489,607 1,117,004,533 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,959,782 95,907,125 
   - บรษิทัร่วม 541,917,073 566,265,528 67,611,857 63,703,973 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 7,297,960 5,090,400 - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 60,737,749 51,838,574 
   - บรษิทัร่วม 486,376 234,582 1,070 69,477 
   - กำรร่วมคำ้ 865,644 700,076 156,493 310,037 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,043,271 7,013,230 6,081,323 2,055,921 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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31.3 ลูกหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 52,140,021 70,775,399 
   - บรษิทัร่วม 8,962,326 11,688,808 6,513,106 11,278,185 
   - กำรร่วมคำ้ 1,825,532 1,617,161 64,155 1,267,235 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,564,960 16,135,572 6,118,267 14,357,951 
 17,352,818 29,441,541 64,835,549 97,678,770 
 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุลูกหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไม่เกนิก ำหนด 13,205,566 28,976,548 63,794,982 97,497,200 
เกนิก ำหนดต ่ำกว่ำ 3 เดอืน 2,058,957 462,773 1,039,856 181,570 
เกนิก ำหนด 3 - 6 เดอืน 139,010 2,220 - - 
เกนิก ำหนด 6 - 9 เดอืน 201,589 - 711 - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 1,747,696 - - - 
 17,352,818 29,441,541 64,835,549 97,678,770 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 22,402,796 25,962,630 
   - บรษิทัร่วม 69,120,845 55,745,166 6,209,848 5,868,855 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,797,666 26,217,982 9,447,940 25,485,010 
 80,918,511 81,963,148 38,060,584 57,316,495 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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31.4 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 94,291,667 188,240,065 
   - บรษิทัร่วม 7,081,560 4,146,318 2,499,773 1,249,886 
   - กำรร่วมคำ้ 6,038,065 11,807,142 6,038,065 8,304,017 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 360,866 360,000 360,866 360,000 
 13,480,491 16,313,460 103,190,371 198,153,968 
     
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 11,365,645 115,391,342 
   - บรษิทัร่วม 364,425 11,218 - 8,372 
   - กำรร่วมคำ้ - 2,745,477 - 28,356 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,029,700 2,319,189 419 103,333 
 2,394,125 5,075,884 11,366,064 115,531,403 
 

31.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 369,805,760 12,000,000 1,580,705,760 4,383,679,280 
กระแสเงนิสด:     
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี 120,788,000 369,805,760 8,227,629,105 11,185,556,132 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงปี (165,405,760) (12,000,000) (7,507,875,250) (13,988,529,652) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 325,188,000 369,805,760 2,300,459,615 1,580,705,760 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยู่ใน     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 12,897,173 2,132,035 
   - กำรร่วมคำ้ 4,803,486 5,232,262 4,803,486 5,232,262 
   4,803,486 5,232,262 17,700,659 7,364,297 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 64,966,652 183,255,004 
   - กำรร่วมคำ้ 18,510,301 8,848,026 18,510,301 8,848,026 
 18,510,301 8,848,026 83,476,953 192,103,030 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจ ำนวน 1,975.27 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิในสกุล 
เงินบำทที่ไม่มหีลักทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและจ่ำยช ำระดอกเบีย้
ในระหว่ำงวนัที ่23 มนีำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 325.19 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิในสกุล 
เงนิบำทที่ไม่มีหลักทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรช ำระคืนเงนิต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ย  
ในระหว่ำงวนัที ่31 มกรำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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31.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี - - 5,901,358,666 2,214,300,000 
กระแสเงนิสด:     
เงนิใหกู้ย้มืจ่ำยระหว่ำงปี - - 880,000,000 4,347,900,000 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงปี - - (1,322,683,237) (660,841,334) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี - - 5,458,675,429 5,901,358,666 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่     
         กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึ     
         ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - (1,308,159,429) (1,203,159,428) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - - 4,150,516,000 4,698,199,238 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยู่ใน     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 9,241,727 6,083,721 
 - - 9,241,727 6,083,721 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 200,511,010 97,734,113 
 - - 200,511,010 97,734,113 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืสกุลในเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 
กำรช ำระ 
คืนเงินต้น 

ก ำหนด 
กำรจ่ำยช ำระ

ดอกเบีย้ 
      

1 218,000,000 362,000,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
2 349,000,000 505,000,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
3 582,500,000 782,900,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
4 - 28,000,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
5 116,652,000 216,660,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
6 165,600,000 266,400,000 อตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
7 86,771,333 109,407,333 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
8 87,623,667 109,995,667 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
9 87,623,667 109,995,666 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
10 1,285,714,286 1,500,000,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
11 1,170,000,000 1,300,000,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
12 - 100,000,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
13 31,000,000 31,000,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
14 432,000,000 480,000,000 MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 
15 280,000,000 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
16 195,238,095 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
17 370,952,381 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
รวม 5,458,675,429 5,901,358,666    

 
31.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้ปี - - 113,700,000 147,786,900 
กระแสเงนิสด:     
เงนิกูย้มืระหว่ำงปี - - 455,350,000 1,260,933,766 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงปี - - (533,520,000) (1,295,020,666) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี - - 35,530,000 113,700,000 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยู่ใน     
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 738,343 1,430,468 
 - - 738,343 1,430,468 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 4,144,665 4,590,197 
 - - 4,144,665 4,590,197 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยจ ำนวน 35.53 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำท 
ทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำง
วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่16 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

31.8 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั และดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี - - - - 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ 11,818,751 - - - 
ยอดคงเหลอืปลำยปี 11,818,751 - - - 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 37,045 - - - 
 37,045 - - - 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนัจ ำนวน 11.82 ล้ำนบำท เป็นสญัญำเงนิกู้ระยะยำวใน
สกุลเงนิบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงนิต้นและจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่4 มกรำคม พ.ศ. 2568 ถงึวนัที ่7 มกรำคม พ.ศ. 2569 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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31.9 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 106,535,058 81,897,742 96,158,071 78,028,629 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 10,282,491 17,173,923 9,276,721 16,088,865 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 116,817,549 99,071,665 105,434,792 94,117,494 

 
32 ภำระผกูพนัและสญัญำท่ีส ำคญั 

 
32.1 ภำระผกูพนั 

 
ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และ     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 824,007,966 518,851,051 80,321,968 70,248,505 
 824,007,966 518,851,051 80,321,968 70,248,505 
 
ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่้องจ่ำยใน
อนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมสญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำรและสิง่ปลูกสร้ำงระยะยำว สญัญำเช่ำพื้นที่อำคำรส ำนักงำน และ
สญัญำเช่ำอุปกรณ์ทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำยใน 1 ปี 1,391,315,293 40,688,652 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,976,477,408 62,522,145 
เกนิกว่ำ 5 ปี 10,826,659,107 - 
 16,194,451,808 103,210,797 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ภำระผกูพนัภำยใต้หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมภีำระผูกพนัภำยใต้หนังสอืสญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงนิ
ส ำหรบัสญัญำซื้อขำยน ้ำมนักับบรษิัทค้ำน ้ำมนัหลำยแห่งและเพื่อวตัถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ำ 2,185.87 ล้ำนบำท และมูลค่ำ  
321.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 มลูค่ำ 2,011 ลำ้นบำท และมลูค่ำ 302 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

32.2 สญัญำท่ีส ำคญั 
 

สญัญาซื้อขายน ้ามนั 
 

กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำซื้อขำยน ้ำมนั (สญัญำฯ) กบับรษิทัคำ้น ้ำมนัหลำยแห่ง ประเภทสนิคำ้และรำคำถูกก ำหนดไวใ้นสญัญำฯ 
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร สญัญำฯ ดงักล่ำวมผีลเริม่ตัง้แต่วนัทีร่ะบุในสญัญำฯ และสำมำรถต่ออำยุไดต้ำม
ขอ้ก ำหนดในสญัญำฯ 
 

สญัญาขนส่งน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
 

บรษิัทได้ท ำสญัญำกับบรษิัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ จ ำกัด โดยบรษิัทได้ว่ำจ้ำงบรษิัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ จ ำกดั ให้ขนส่ง
น ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมรำคำและเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมรีะยะเวลำนับตัง้แต่วนัที ่4 สงิหำคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที ่
28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

33 กำรรวมธรุกิจ 
 

เงินลงทุนในบริษทั สยำมออโต้แบคส ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 บรษิทัไดซ้ื้อเงนิลงทุนในบรษิัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกดั (SAB) โดยเป็นกำรจ่ำยซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่
จ ำนวน 6,499,999 หุ้น จำกหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้สิ้น 13,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 65 ล้ำนบำท มผีลท ำ
ให้บรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้นคดิเป็นรอ้ยละ 38.26 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด โดยบรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ 
สญัญำร่วมทุนของบรษิทัใน SAB มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร รวมทัง้กำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำน
ในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิต่ำงๆ ซึ่งต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ำย ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภทเป็น
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

ต่อมำเมื่อวนัที ่20 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขำ้ซื้อหุน้สำมญัของ บรษิทั สยำมออโต้แบคส์ จ ำกดั (SAB) เพิม่อกีจ ำนวน 6,500,002 หุน้ 
จำกผูถ้อืหุน้เดมิของ SAB เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 19.70 ล้ำนบำท ส่งผลใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน SAB จำกเดมิรอ้ยละ 38.26 เพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 76.52 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด และมีผลท ำให้สถำนะของ SAB เปลี่ยนจำกกำรร่วมค้ำเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท ดงันัน้กลุ่ม
กจิกำรต้องวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีทีถ่ืออยู่ก่อนที่จะมอี ำนำจควบคุม SAB โดยใช้มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ และรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จำก
กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมในก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 บำท 
  

มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีซึง่ถอือยู่ก่อนวนัทีม่อี ำนำจควบคุม (รอ้ยละ 38.26) 39,334,825 
มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีซึง่ถอือยู่ก่อนวนัทีม่อี ำนำจควบคุม (รอ้ยละ 38.26) 24,292,589 
ก ำไรทำงบญัชทีีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิทีด่ ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ 15,042,236 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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รำยละเอยีดของสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยในกำรซื้อธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 บำท 
  
เงนิสด 19,701,366 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อธุรกจิ 19,701,366 
 
รำยละเอยีดของประมำณกำรมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บั ณ วนัทีซ่ื้อ มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 บำท 
  
ประมำณกำรมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ (รอ้ยละ 100)  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 60,803,053 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 5,639,034 
สนิคำ้คงเหลอื 32,082,323 
อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 36,574,576 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 10,500,595 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 507,104 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (24,139,335) 
เงนิกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31.8) (11,818,751) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) (5,313,641) 
สนิทรพัยอ์ื่นหกัหนี้สนิอื่น (2,025,693) 
รวมประมำณกำรมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุได้ 102,809,265 
  
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำ (รอ้ยละ 38.26) 39,334,825 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย ณ วนัทีม่กีำรรวมธุรกจิทีด่ ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ 19,701,366 
ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม 19,633,459 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ได้มำและก ำลัง
พจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกจิ ดงันัน้ ประมำณกำรมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีสู่งกว่ำรำคำซื้อขำ้งตน้จ ำเป็นตอ้งปรบัปรุง
ให้ถูกต้องต่อไปตำมมูลค่ำยุติธรรมและผลของกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 12 เดือน นับจำกวนัที ่
กลุ่มกจิกำรมกีำรควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
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