
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลท างการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล  
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั  2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล  
ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

กรรณ  ตณัฑวิรตัน์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10456 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,242,874 941,728 312,552 155,954

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 8 666,293 503,062 540,833 427,738

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 196,400 325,188 1,959,102 2,300,460

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอืน่ทีถ่งึกําหนด

รบัชาํระภายในหน่ึงปี 444 612 444 612

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกําหนดรบัชาํระภายในหน่ึงปี 17.6 - - 1,296,480 1,308,159

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 9 1,812,277 2,088,052 261,912 271,465

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,918,288 3,858,642 4,371,323 4,464,388

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ…………………………………………..…………….      กรรมการ…………………………………………..…………….
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย  ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7 724,742 734,363 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สทุธิ 17.6 - - 3,836,263 4,150,516

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 2,071,065 2,071,065

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 1,086,722 1,009,058 640,000 640,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10 816,971 801,109 40,000 40,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน สทุธิ 379,382 384,426 131,737 131,828

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 11 10,862,964 10,853,151 982,398 1,072,117

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 12 23,647,654 23,661,590 428,032 440,902

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 242,729 228,865 151,324 150,628

คา่ความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 223,862 189,644 26,904 18,974

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 274,775 263,570 107,539 97,821

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 38,312,784 38,178,759 8,415,262 8,813,851

รวมสินทรพัย์ 42,231,072 42,037,401 12,786,585 13,278,239

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ - 433,428 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 5,620,127 3,919,663 894,404 642,988

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 1,850,000 - 500,000

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 - - 35,220 35,530

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,482,350 1,464,412 1,037,428 1,110,302

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สทุธิ 14 1,398,814 - 1,398,814 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 378,071 236,185 21,313 8,390

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 15 604,848 582,183 50,334 50,277

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 9,484,210 8,485,871 3,437,513 2,347,487

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 13 2,278,845 2,191,860 1,472,066 1,680,027

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,819 11,819 - -

หุน้กู ้สทุธิ 14 2,692,838 4,090,602 2,692,838 4,090,602

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 191,762 179,159 90,033 86,069

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 432 1,045 432 1,045

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 15 18,880,706 18,946,600 387,347 398,637

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 55,987 55,723 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 115,621 94,798 46,590 44,665

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 24,228,010 25,571,606 4,689,306 6,301,045

รวมหน้ีสิน 33,712,220 34,057,477 8,126,819 8,648,532

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,435,433 4,904,063 1,625,542 1,595,483

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (47,059) (54,616) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 8,422,598 7,883,671 4,659,766 4,629,707

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 96,254 96,253 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,518,852 7,979,924 4,659,766 4,629,707

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 42,231,072 42,037,401 12,786,585 13,278,239

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32,263,662 29,121,240 4,345,387 3,660,224

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (29,435,234) (26,890,453) (4,093,075) (3,531,329)

กาํไรข ัน้ต้น 2,828,428 2,230,787 252,312 128,895

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น 35,414 44,684 155,829 164,414

รายไดอ้ื่น 43,649 16,542 88,413 77,963

คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,729,899) (1,746,200) (176,157) (165,752)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (326,686) (197,528) (214,415) (192,924)

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ สทุธิ 613 (165) 613 (168)

ตน้ทุนทางการเงนิ (273,847) (272,211) (64,257) (62,276)

สว่นแบ่งกําไรสทุธจิากเงนิลงทุน

ในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 10.1 78,272 164,682 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 655,944 240,591 42,338 (49,848)

ภาษเีงนิได้ 16 (124,573) (36,126) (12,279) 108

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 531,371 204,465 30,059 (49,740)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 531,370 203,279 30,059 (49,740)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1 1,186 - -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 531,371 204,465 30,059 (49,740)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.32 0.12 0.02 (0.03)

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 531,371 204,465 30,059 (49,740)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

         ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ - 6,148 - 2,390

   - การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

         ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

         กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (9,621) - - -

   - ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

         รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไร

         หรอืขาดทุนในภายหลงั 1,924 (1,230) - (478)

   รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (7,697) 4,918 - 1,912

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่นจากการรว่มคา้

         และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 15,254 30,651 - -

   รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 15,254 30,651 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 7,557 35,569 - 1,912

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 538,928 240,034 30,059 (47,828)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 538,927 238,848 30,059 (47,828)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1 1,186 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 538,928 240,034 30,059 (47,828)

ข้อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

การวดัมลูค่า ส่วนแบง่กาํไร

เงินลงทุนใน (ขาดทุน) ส่วนเกินจาก

ตราสารทุน เบด็เสรจ็อื่น การเพิ่มสดัส่วน รวม รวมส่วนของ

 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน จากการร่วมค้า การถือหุ้น องคป์ระกอบอื่นของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย เบด็เสรจ็อื่น และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 208,197 - - 30,651 - 30,651 238,848 1,186 240,034

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 3,882,255 - 8,711 (38,357) 5,797 (23,849) 6,892,630 61,160 6,953,790

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 4,904,063 - 8,711 (69,124) 5,797 (54,616) 7,883,671 96,253 7,979,924

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 531,370 - (7,697) 15,254 - 7,557 538,927 1 538,928

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 5,435,433 - 1,014 (53,870) 5,797 (47,059) 8,422,598 96,254 8,518,852

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ทุนที่ออกและ  สาํรอง

ชาํระแล้ว  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  รวมส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าใชค้รัง้แรก - - - (2,451) (2,451)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่ปรบัปรงุแล ้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 1,499,221 4,533,445

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (47,828) (47,828)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,451,393 4,485,617

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 1,595,483 4,629,707

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 30,059 30,059

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 1,625,542 4,659,766

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 655,944 240,591 42,338 (49,848)

รายการปรบัปรุงกาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสทุธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

  - คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 732,736 696,362 46,256 50,349

- คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้

   และเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 1,337 659 1,337 659

- ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอนเพิม่ขึน้ 131 229 115 39

- คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 450 1,471 753 833

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 12,603 11,492 3,964 3,383

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์สทุธิ 823 127 (2,493) 371

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 11 506 4,957 13 2,097

- (การกลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 11 266 (1,532) - -

- (การกลบัรายการ) คา่เผือ่การลดลงของ

   มลูคา่สนิคา้คงเหลอืและคา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (1,030) 39,580 (518) 35,941

- กาํไรจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่

   และการประเมนิหน้ีสนิใหม่ (123) - - -

- กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (1,279) - - -

- (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ สทุธิ (613) 165 (613) 168

- ดอกเบีย้รบั (3,430) (5,526) (65,732) (75,179)

- ดอกเบีย้จา่ย 271,276 271,405 62,773 61,471

- สว่นแบง่กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 10.1 (78,272) (164,682) - -

  กระแสเงนิสดกอ่นการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์

และหน้ีสนิดาํเนินงาน 1,591,325 1,095,298 88,193 30,284

  การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (162,859) (9,495) (112,725) 97,159

- สนิคา้คงเหลอื 276,805 703,337 10,071 73,609

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (11,205) (29,777) (9,718) (19,353)

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,642,095 (610,882) 266,530 (86,617)

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ - - - (2,737)

- หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 21,036 9,668 1,883 6,747

เงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 3,357,197 1,158,149 244,234 99,092

- รบัจากดอกเบีย้ 4,964 (8,340) 64,609 61,018

- จา่ยคา่ดอกเบีย้ (213,268) (256,743) (64,037) (61,402)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (17,072) (17,749) (7,286) (9,246)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,131,821 875,317 237,520 89,462

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (37,768) (24,790) - -

เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (374,323) (542,960) (13,499) (10,505)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (141,383) (229,834) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 34 1,477 76,428 2,655

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (32,041) (8,113) (17,106) (2,764)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 128,788 105,406 1,906,023 1,657,476

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.5 - - (1,564,665) (1,947,620)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.6 - - 325,932 302,790

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอื่น 168 2,343 168 143

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทนุ (456,525) (696,471) 713,281 2,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสทุธิ (433,428) 449,297 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธิ (1,850,000) (650,000) (500,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 - - 9,185 219,900

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.7 - - (9,495) (115,365)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 500,000 - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (395,364) (393,868) (281,122) (314,700)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ตามสญัญาเชา่ 15 (195,358) (165,350) (12,771) (18,578)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,374,150) (759,921) (794,203) (228,743)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 301,146 (581,075) 156,598 (137,106)

ยอดคงเหลอืตน้งวด 941,728 1,037,136 155,954 187,970

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,242,874 456,061 312,552 50,864

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

- เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

 ทีค่รบกาํหนดภายในสามเดอืน 1,242,874 456,061 312,552 50,864

1,242,874 456,061 312,552 50,864

ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด

- ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 649 - - -

- ซือ้อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 147,799 121,396 7,018 20,645

- ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 908 14,940 438 14,940

- การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 140,645 503,637 1,538 24,635

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

12



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) (บรษิัท) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได้  
จดทะเบยีนไว ้คอื เลขที ่90 อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจงึรวมเรยีกบรษิัท  
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำร คอื กำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบั
สถำนีบรกิำรน ้ำมนั สนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอยำ่งอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที ่  
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เนื่ องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562  
ในสำธำรณรฐัประชำชนจนี ท ำให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวจนี  
ทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนัผลประกอบกำรภำคกำรส่งออกกป็ระสบปัญหำชะลอตวัลงจำกภำวะเศรษฐกจิโลกหดตวั จงึส่งผลให้
ภำพรวมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัของประเทศลดลงเช่นกนั แมว้่ำผลของกำรระบำดของ COVID -19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2564 ส่งผลใหภ้ำพรวมเศรษฐกจิยงัคงชะลอตวั สถำนกำรณ์ดงักล่ำวไดร้บักำรเฝ้ำระวงัและเริม่มกีำรน ำเขำ้วคัซนีมำใช้
เพือ่ป้องกนัโรค 
 
กลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจต่อเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษในกำรวำงแผนและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดังกล่ำว ทัง้นี้  ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สิน
หมุนเวยีนสงูกวำ่สนิทรพัยห์มุนเวยีนจ ำนวน 5,566 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4,627 ลำ้นบำท) กลุ่มกจิกำร
บรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดไว้อย่ำงพอเพยีงและ
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมต้องกำรกระแสเงนิสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิ  ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  โดยกลุ่มกจิกำร
มวีงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกออกมำจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 4,760 ล้ำนบำท ภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรยงัคงสำมำรถ 
ด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิและขอ้ก ำหนดของหุน้กู้ รวมทัง้ผูบ้รหิำรอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร
เพิม่วงเงนิสนิเชือ่จำกสถำบนักำรเงนิเพือ่เสรมิสภำพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล  
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นเรื่อง กำรยุติกำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
เพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัชีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน 
ไดร้วมอยูใ่นผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบจำกกำรยตุกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน
ชัว่ครำวดงักล่ำวไมม่สีำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกจิกำร  
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร
และแหล่งที่มำของขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มอียู่มำใช้เช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบั  
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนที่รำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 
และวสัดุอุปกรณ์ส ำหรบัสถำนีบรกิำรน ้ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้ก
รำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหวำ่งกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 31,809,062 420,259 405,085 (370,744) 32,263,662 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (29,231,269) (294,646) (280,063) 370,744 (29,435,234) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 2,577,793 125,613 125,022 - 2,828,428 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่สนิทรพัยแ์ละบรกิำรอืน่     35,414 
รำยไดอ้ืน่     43,649 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,729,899) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (326,686) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เครือ่งมอื      
   ทำงกำรเงนิ สทุธ ิ     613 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (273,847) 
สว่นแบ่งก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรรว่มคำ้และบรษิทัรว่ม     78,272 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     655,944 
ภำษเีงนิได ้     (124,573) 
ก ำไรส ำหรบังวด     531,371 
ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวดสทุธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     7,557 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     538,928 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหวำ่งกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 28,670,089 415,515 429,653 (394,017) 29,121,240 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (26,712,984) (281,068) (290,418) 394,017 (26,890,453) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 1,957,105 134,447 139,235 - 2,230,787 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่สนิทรพัยแ์ละบรกิำรอืน่     44,684 
รำยไดอ้ืน่     16,542 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,746,200) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (197,528) 
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่เครือ่งมอื      
   ทำงกำรเงนิ สทุธ ิ     (165) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (272,211) 
สว่นแบ่งก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรรว่มคำ้และบรษิทัรว่ม     164,682 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     240,591 
ภำษเีงนิได ้     (36,126) 
ก ำไรส ำหรบังวด     204,465 
ก ำไรเบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวดสทุธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     35,569 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     240,034 
 
(1) ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนเกีย่วกบัรำยไดค้่ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นัน้ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน  

ทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 
รำยไดค้ำ่ขนสง่จำกลกูคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 
กลุ่มกจิกำรมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร โดยใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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7 มลูค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงกำรแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท  แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบญัชี 
วดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 3 - 724,742 - 724,742 724,742 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - 724,742 - 724,742 724,742 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 3,761,195 3,761,195 3,765,100 
หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,091,652 4,091,652 4,135,992 
ตรำสำรอนุพนัธ ์ 
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 

 
432 

 
- 

 
- 

 
432 

 
432 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  432 - 7,852,847 7,853,279 7,901,524 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
2 

 
- 

 
- 

 
5,132,743 

 
5,132,743 

 
5,140,089 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - 5,132,743 5,132,743 5,140,089 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 2,509,494 2,509,494 2,512,660 
หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,091,652 4,091,652 4,135,992 
ตรำสำรอนุพนัธ ์ 
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 

 
432 

 
- 

 
- 

 
432 

 
432 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  432 - 6,601,146 6,601,578 6,649,084 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุน 3 - 734,363 - 734,363 734,363 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - 734,363 - 734,363 734,363 
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 3,656,272 3,656,272 3,658,323 
หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,090,602 4,090,602 4,140,186 
ตรำสำรอนุพนัธ ์ 
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 

 
1,045 

 
- 

 
- 

 
1,045 

 
1,045 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  1,045 - 7,746,874 7,747,919 7,799,554 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่       
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 5,458,675 5,458,675 5,466,863 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - 5,458,675 5,458,675 5,466,863 
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 2,790,329 2,790,329 2,791,958 
หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,090,602 4,090,602 4,140,186 
ตรำสำรอนุพนัธ ์ 
   - สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
2 1,045 - - 1,045 1,045 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  1,045 - 6,880,931 6,881,976 6,933,189 
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มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำ
ตำมบญัช ี
 

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอื่น 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เงนิเบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนั 

 
หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนั 

 
มลูคำ่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืรำคำปิดที่อ้ำงอิงจำกตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกต

ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกลุ่มกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลำด 
 
7.1 เทคนิคกำรประเมินมลูค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ อำ้งองิรำคำซือ้ขำยทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรงจำก thaimutualfund.com 
เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มื คดิลดมลูคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด 

ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
หุน้กู ้ อำ้งองิรำคำปิดครัง้ล่ำสดุของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ เปรยีบเทยีบรำคำตลำดกบัสญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง

และรำคำเสนอซือ้ขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิที่
เหมอืนกนั 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

20 

 
7.2 เทคนิคกำรประเมินมลูค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 

 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึ่งใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม
ระดบั 3 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม่ 

 
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พนับำท พนับำท สำมำรถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ 
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

724,742 734,363 อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 8.4 รอ้ยละ 7.5 

 

ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูคำ่ยตุธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม   
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 
 

 

 กำรเพ่ิมขึน้ 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

  
ข้อมูลท่ีไม่ 

สำมำรถสงัเกตได้ 

 
 

กำรเปล่ียนแปลง 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ 
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 ลดลง 226,933 เพิม่ขึน้ 303,540 

 

ขัน้ตอนกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และคณะท ำงำนประเมนิมูลค่ำยุติธรรมจะหำรอืเกี่ยวกบักระบวนกำรประเมนิมูลค่ำและ
ผลลพัธอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 
 

ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คอือตัรำคดิลดที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง 
อ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่มสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ 392,304 305,028 261,221 200,374 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17.3) 26,887 17,353 100,592 64,836 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ 419,191 322,381 361,813 265,210 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (16,761) (16,266) (5,385) (4,632) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 402,430 306,115 356,428 260,578 
     

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื 33,863 49,831 6,565 15,968 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 143,420 58,693 46,810 22,679 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17.4) 18,304 13,480 113,611 103,190 
อื่น ๆ 110,972 117,684 17,419 25,323 
รวมลกูหนี้อื่น 306,559 239,688 184,405 167,160 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (42,696) (42,741) - - 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 263,863 196,947 184,405 167,160 

     

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 666,293 503,062 540,833 427,738 
 

ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไมเ่กนิก ำหนด 345,273 253,117 337,258 238,380 
เกนิก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดอืน 45,155 44,454 19,115 20,383 
เกนิก ำหนด 3 - 6 เดอืน 6,557 6,544 84 694 
เกนิก ำหนด 6 - 12 เดอืน 5,729 7,317 557 4,100 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 16,477 10,949 4,799 1,653 
 419,191 322,381 361,813 265,210 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ (16,761) (16,266) (5,385) (4,632) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 402,430 306,115 356,428 260,578 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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9 สินค้ำคงเหลือ สทุธิ 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม 1,223,432 1,521,871 221,612 240,359 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 189,015 193,631 - - 
ผลติภณัฑแ์ก๊ส 80,569 117,267 - - 
ผลติภณัฑอ์ื่น 176,421 158,481 12,618 13,286 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 144,246 99,238 28,562 19,218 
รวม 1,813,683 2,090,488 262,792 272,863 
หกั คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื     
    - ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม (1,226) (1,662) (880) (1,398) 
 คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั      
    - สนิคำ้อุปโภคบรโิภค (180) (774) - - 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 1,812,277 2,088,052 261,912 271,465 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมผีลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีมมูลค่ำ 64.27 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำ 80.04 ลำ้นบำท) 
และมูลค่ำ 47.19 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำ 69.90 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั 
ซึง่ต ่ำกวำ่รำคำทุน  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่งก ำหนดให้กิจกำรต้องส ำรองผลิตภัณฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมไว้ที่อตัรำร้อยละ 1  
ของปริมำณกำรค้ำในประเทศ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 ยอดผลิตภัณฑ์น ้ ำมันปิโตรเลียมได้รวมผลิตภัณฑ์ที่ 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องส ำรองไว้ขัน้ต ่ ำมีมูลค่ำ  157.95 ล้ำนบำท และ 143.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 มูลค่ำ 143.37 ล้ำนบำท และ 130.61 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) ซึ่งเป็นจ ำนวนที่สุทธจิำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สนิคำ้คงเหลอื 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย(1) - - 2,071,065 2,071,065 
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10.2) 1,086,722 1,009,058 640,000 640,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10.3) 816,971 801,109 40,000 40,000 
 1,903,693 1,810,167 2,751,065 2,751,065 
 
(1) ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำกำรค ำนวณหำมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำและ
ก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกจิจำกกำรซือ้เงนิลงทุนในบรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ดงันัน้ ประมำณกำรมลูค่ำ
ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่งูกวำ่รำคำซื้อจ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตำมมลูคำ่ยตุธิรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุน
กำรรวมธุรกจิ โดยคำดวำ่จะแลว้เสรจ็ภำยใน 12 เดอืน นบัจำกวนัทีก่ลุ่มกจิกำรมกีำรควบคุมในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
10.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะหไ์ด้ดงัน้ี 
 

  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,810,167 2,751,065 
ส่วนแบ่งก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้และบรษิทัร่วม 78,272 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรรว่มคำ้   
    และบรษิทัรว่มตำมวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษเีงนิได ้ 15,254 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  1,903,693 2,751,065 
   
   
   

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหวำ่งงวด 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 1,086,722 1,009,058 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    640,000 640,000 1,086,722 1,009,058 - - 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหวำ่งวด 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    640,000 640,000 - - 

 
(1) บรษิัท พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั (PPP Green) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบรษิทั กบับรษิัท ทซีีจ ีโฮลดิ้งส์ จ ำกดั และบรษิัท อำร์แอนด์ด ีเกษตรพฒันำ จ ำกดั PPP Green เป็นบรษิทัจ ำกดั 

ประกอบกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปำล์มแบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตรข์องกลุ่มกจิกำรในกำรลดภำระและควำมเสีย่งในกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้น
กระบวนกำรผลติน ้ำมนัดเีซล โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืของกำรรว่มคำ้ บรษิทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของ PPP Green ไปวำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัส ำหรบัเงนิกูย้มืของกำรรว่มคำ้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหวำ่งงวด 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั อำมำ่ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ขนสง่สนิคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 774,715 758,469 - 24,864 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลชูนั ศนูยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุง         
   เซน็เตอร ์จ ำกดั    ส ำหรบัรถบรรทุก 40.00 40.00 40,000 40,000 - 460 - - 
บรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 42,256 42,180 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    699,850 699,850 816,971 801,109 - 24,864 
 

  ข้อมูลทำงกำรเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหวำ่งปี 
  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลชูนั เซน็เตอร ์จ ำกดั ศนูยบ์รกิำรและซอ่มบ ำรุงส ำหรบัรถบรรทุก 40.00 40.00 40,000 40,000 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    40,000 40,000 - - 
 

(1) กลุ่มกจิกำรไดส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร 2 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมกำร กลุ่มกจิกำรจงึมอีทิธพิลอย่ำงมสีำระส ำคญัในบรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั 
(PP5) ถงึแมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็ำม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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11 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สทุธิ 

 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 10,853,151 1,072,117 
ซือ้สนิทรพัย ์ 421,407 9,518 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (857) (73,935) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (506) (13) 
คำ่เสือ่มรำคำ (433,585) (25,289) 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์สทุธ ิ (266) - 
โอนจดัประเภทใหม ่สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 12) 23,620 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 10,862,964 982,398 
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สทุธิ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 23,661,590 440,902 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 282,028 1,538 
คำ่เสือ่มรำคำ (285,230) (14,408) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 42,558 - 
กำรยกเลกิสญัญำ (29,672) - 
โอนจดัประเภทใหม ่สุทธ ิ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) (23,620) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 23,647,654 428,032 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำที่หมดอำยุ และ
ได้รบัโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ที่เช่ำ บรษิทัจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัย์ดงักล่ำวซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสีุทธ ิ23.62 ล้ำนบำท
เป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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13 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สทุธิ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,656,272 2,790,329 
กระแสเงนิสด :   
เงนิกูย้มืระหวำ่งงวด 500,000 - 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหวำ่งงวด (395,364) (281,122) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกูย้มื 287 287 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,761,195 2,509,494 
หกั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,482,350) (1,037,428) 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 2,278,845 1,472,066 
 

กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกู ้เชน่ กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 

14 หุ้นกู้ สทุธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม
และข้อมลูทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  พนับำท 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ  4,090,602 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู ้  1,050 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  4,091,652 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ  (1,398,814) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ  2,692,838 
 

หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กูแ้บบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งปฎบิตัติำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประเภทตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว ้เชน่ กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเป็นตน้ 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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15 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สทุธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงันี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 19,528,783 448,914 
กระแสเงนิสด:   
จ่ำยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (195,358) (12,771) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด:   
กำรเพิม่ขึน้ของสญัญำเชำ่ 140,645 1,538 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่และกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ใหม่ 42,435 - 
กำรยกเลกิสญัญำ (30,951) - 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 19,485,554 437,681 
หกั ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ (604,848) (50,334) 
 18,880,706 387,347 

 
16 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูด้ว้ยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนักทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักส ำหรบัปีทีใ่ชส้ ำหรบังวดระหว่ำงกำล 
วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 คอื อตัรำร้อยละ 18.99 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกิจกำร และอตัรำร้อยละ 29.00 ต่อปีส ำหรบับรษิัท 
เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่ำงกำลสำมเดอืนสิน้สุดวนัที่  31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คอือตัรำ
รอ้ยละ 15.28 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกจิกำร และอตัรำรอ้ยละ (0.20) ต่อปีส ำหรบับรษิทั ทัง้นี้อตัรำภำษเีงนิไดข้องงวดระหว่ำงกำล
งวดปัจจุบนัมอีตัรำทีส่งูกวำ่งวดก่อนส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทัเนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี  
 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 31.13 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนกัลงทุนทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
17.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - 146,459 178,177 
   - บรษิทัรว่ม 33,107 30,791 32,148 30,319 
   - กำรรว่มคำ้ 42 2,480 42 2,480 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 211,072 188,107 210,601 187,409 
     
รำยไดค้ำ่ขนสง่     
   - บรษิทัยอ่ย - - 13,158 24,674 
   - กจิกำรรว่มคำ้ 2,680 2,541 - - 

 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิและบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัยอ่ย - - 66,569 86,931 
     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัยอ่ย - - 79,197 67,844 
   - กำรรว่มคำ้ 3,025 1,531 3,025 1,531 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัยอ่ย - - 62,351 70,418 
   - กำรรว่มคำ้ 3,286 5,579 3,286 5,528 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,101 719 1,055 547 
     
ซือ้สนิคำ้     
   - กำรรว่มคำ้ - 3,159 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 995,879 845,954 310,632 268,840 
     
คำ่ขนสง่จ่ำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - 29,893 27,747 
   - บรษิทัรว่ม 163,122 154,375 19,452 19,342 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,084 - - - 
     
คำ่ใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัยอ่ย - - 33,004 9,813 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,183 2,732 1,312 1,023 

 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.3 ลกูหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 77,295 52,140 
   - บรษิทัรว่ม 8,960 8,962 7,395 6,513 
   - กำรรว่มคำ้ 1,884 1,826 - 64 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 16,043 6,565 15,902 6,119 
 26,887 17,353 100,592 64,836 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 22,737 22,403 
   - บรษิทัรว่ม 59,305 69,121 7,848 6,210 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 51,692 11,798 17,657 9,448 
 110,997 80,919 48,242 38,061 

 

17.4 ลกูหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 104,917 94,292 
   - บรษิทัรว่ม 12,573 7,082 2,963 2,500 
   - กำรรว่มคำ้ 5,551 6,038 5,551 6,038 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 360 180 360 
 18,304 13,480 113,611 103,190 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 19,744 11,366 
   - บรษิทัรว่ม 333 364 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,411 2,030 - - 
 1,744 2,394 19,744 11,366 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยและกำรรว่มคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 325,188 2,300,460 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - 1,564,665 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหวำ่งงวด (128,788) (1,906,023) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 196,400 1,959,102 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัยอ่ย - - 15,680 12,897 
   - กำรรว่มคำ้ 3,286 4,803 3,286 4,804 
 3,286 4,803 18,966 17,701 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 15,104 12,943 
   - กำรรว่มคำ้ 3,286 5,528 3,286 5,528 
 3,286 5,528 18,390 18,471 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจ ำนวน 1,762.70 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิ 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรช ำระคนืเงนิต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหวำ่งวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 196.40 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิ 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงนิต้นและ  
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหวำ่งวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

17.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 5,458,675 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหวำ่งงวด - (325,932) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 5,132,743 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - (1,296,480) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 3,836,263 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัยอ่ย - - 9,098 9,242 

 - - 9,098 9,242 
 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 47,218 56,626 

 - - 47,218 56,626 
 
17.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 35,530 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหวำ่งงวด - 9,185 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหวำ่งงวด - (9,495) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 35,220 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยูใ่น     
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัยอ่ย - - 736 738 
 - - 736 738 
 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

35 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัยอ่ย - - 307 1,901 
 - - 307 1,901 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยจ ำนวน 35.22 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สัญญำใช้เงิน 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหวำ่งวนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่16 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 
17.8 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31,045 31,342 24,801 30,327 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,031 2,406 2,647 2,379 
รวมคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 34,076 33,748 27,448 32,706 

 
18 ภำระผกูพนัและสญัญำท่ีส ำคญั 

 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงจำกงวดปีบัญชีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อยำ่งเป็นสำระส ำคญั ยกเวน้สญัญำและจ ำนวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงส ำหรบัภำระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
ภำระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัในเรือ่งต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
ก) กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัภำยใตห้นังสอืสญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงนิส ำหรบัสญัญำซือ้ขำยน ้ำมนั

กับบริษัทค้ำน ้ ำมันหลำยแห่งและเพื่อวตัถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ำรวม  2,195 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 322 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 
ข) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับงำนรบัเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม 

คลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำรน ้ำมนัจ ำนวน 866.65 ลำ้นบำท และจ ำนวน 74.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

36 

 
วงเงินสินเช่ือ 
 
ค) ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 

4,760 ลำ้นบำท และจ ำนวน 845 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

19 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 1,670 ลำ้นหุน้ 
เป็นจ ำนวนเงนิรวม 835 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  
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