
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืน

และหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

กรรณ  ตณัฑวิรตัน์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10456 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,074,172 941,728 151,212 155,954

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สุทธิ 8 668,861 503,062 502,954 427,738

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 196,400 325,188 1,601,066 2,300,460

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืทถีงึกาํหนด

รบัชําระภายในหนึงปี 274 612 274 612

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึงปี 18.6 - - 1,195,799 1,308,159

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 9 2,016,013 2,088,052 305,498 271,465

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,955,720 3,858,642 3,756,803 4,464,388

ขอ้มลูทางการเงินรวม

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 7 724,742 734,363 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 2,991,058 4,150,516

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 3,045,315 2,071,065

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 1,120,136 1,009,058 640,000 640,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10 816,044 801,109 2,803 40,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 393,260 384,426 131,646 131,828

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 11 11,000,391 10,853,151 967,636 1,072,117

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 12 23,904,164 23,661,590 418,770 440,902

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 256,921 228,865 159,673 150,628

คา่ความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 228,144 189,644 28,663 18,974

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 299,584 263,570 112,757 97,821

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 38,796,369 38,178,759 8,498,321 8,813,851

รวมสินทรพัย์ 42,752,089 42,037,401 12,255,124 13,278,239

ขอ้มลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 346,936 433,428 - -

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 3,951,902 3,919,663 594,304 642,988

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,350,000 1,850,000 200,000 500,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 25,200 35,530

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13 1,277,963 1,464,412 892,276 1,110,302

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี สุทธิ 14 1,399,155 - 1,399,155 -

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี สุทธิ 15 613,243 582,183 51,172 50,277

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 257,062 236,185 - 8,390

รวมหนีสินหมนุเวียน 10,196,261 8,485,871 3,162,107 2,347,487

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 13 2,017,608 2,191,860 1,290,883 1,680,027

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 11,819 11,819 - -

หุน้กู ้สุทธิ 14 2,693,718 4,090,602 2,693,718 4,090,602

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษยีณอายุ 195,407 179,159 91,592 86,069

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 87 1,045 87 1,045

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 15 19,240,168 18,946,600 379,231 398,637

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 55,808 55,723 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 16 143,143 94,798 47,224 44,665

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 24,357,758 25,571,606 4,502,735 6,301,045

รวมหนีสิน 34,554,019 34,057,477 7,664,842 8,648,532

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,104,151 4,904,063 1,556,058 1,595,483

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (37,456) (54,616) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 8,100,919 7,883,671 4,590,282 4,629,707

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 97,151 96,253 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,198,070 7,979,924 4,590,282 4,629,707

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 42,752,089 42,037,401 12,255,124 13,278,239

ขอ้มลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 33,309,735 22,257,155 4,433,966 2,973,323

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (30,472,553) (19,512,515) (4,212,360) (2,752,858)

กาํไรขนัต้น 2,837,182 2,744,640 221,606 220,465

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 41,822 32,405 152,148 161,085

เงนิปันผลรบั - - 797,990 649,991

รายไดอ้นื 38,813 13,303 68,295 71,281

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,702,233) (1,606,858) (194,014) (151,539)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (366,442) (272,099) (237,809) (186,718)

กาํไรสุทธจิากการวดัมลูค่าเครอืงมอืทางการเงนิ 345 615 345 615

ตน้ทุนทางการเงนิ (276,207) (267,914) (61,116) (58,573)

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนใน

การร่วมคา้และบรษิทัร่วม 44,945 11,693 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 618,225 655,785 747,445 706,607

ภาษเีงนิได้ (117,597) (142,910) 16,742 (807)

กาํไรสาํหรบังวด 500,628 512,875 764,187 705,800

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 497,721 509,953 764,187 705,800

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2,907 2,922 - -

500,628 512,875 764,187 705,800

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.30 0.31 0.46 0.42

กาํไรสาํหรบังวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 500,628 512,875 764,187 705,800

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 7,496 (1,185) 1,661 -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั (1,499) 237 (332) -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,997 (948) 1,329 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืจากการร่วมคา้

            และบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยี 9,603 (20,304) - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 9,603 (20,304) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 15,600 (21,252) 1,329 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 516,228 491,623 765,516 705,800

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 513,321 488,701 765,516 705,800

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2,907 2,922 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 516,228 491,623 765,516 705,800

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 65,573,397 51,378,395 8,779,353 6,633,547

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (59,907,787) (46,402,968) (8,305,435) (6,284,187)

กาํไรขนัต้น 5,665,610 4,975,427 473,918 349,360

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 77,236 77,089 307,977 325,499

เงนิปันผลรบั 10.2 - - 797,990 649,991

รายไดอ้นื 82,462 29,845 156,708 149,244

คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,432,132) (3,353,058) (370,171) (317,291)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (693,128) (469,627) (452,224) (379,642)

กาํไรสทุธจิากการวดัมูลคา่เครอืงมอืทางการเงนิ 958 450 958 447

ตน้ทนุทางการเงนิ (550,054) (540,125) (125,373) (120,849)

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากเงนิลงทนุในการร่วมคา้

และบรษิทัร่วม 10.1 123,217 176,375 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,274,169 896,376 789,783 656,759

ภาษเีงนิได้ 17 (242,170) (179,036) 4,463 (699)

กาํไรสาํหรบังวด 1,031,999 717,340 794,246 656,060

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,029,091 713,232 794,246 656,060

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 2,908 4,108 - -

1,031,999 717,340 794,246 656,060

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.62 0.43 0.48 0.39

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,031,999 717,340 794,246 656,060

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      - การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 7,496 4,963 1,661 2,390

      - การเปลยีนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุ

            ในตราสารทนุดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่น

            กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื (9,621) - - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภท

            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

            หรอืขาดทนุในภายหลงั 425 (993) (332) (478)

   รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,700) 3,970 1,329 1,912

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      - สว่นแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อนืจากการร่วมคา้

            และบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 10.1 24,857 10,347 - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 24,857 10,347 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวดสุทธิจากภาษีเงินได้ 23,157 14,317 1,329 1,912

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,055,156 731,657 795,575 657,972

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,052,248 727,549 795,575 657,972

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 2,908 4,108 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,055,156 731,657 795,575 657,972

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่า ส่วนแบง่

เงินลงทุนใน กาํไร (ขาดทุน) ส่วนเกินจาก

ตราสารทุน เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัสว่น รวมส่วนของ

 ทุนทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง เงินลงทุน ผา่นกาํไรขาดทุน จากการรว่มค้า การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอนื ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เผอืขาย เบด็เสรจ็อนื และบริษทัรว่ม ในบริษทัยอ่ย ของสว่นของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

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

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแลว้ 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - (334,000) - - - - - (334,000) (9) (334,009)

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

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

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (835,000) - - - - - (835,000) (2,010) (837,010)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,035,088 - (7,697) 24,857 - 17,160 1,052,248 2,908 1,055,156

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 5,104,151 - 1,014 (44,267) 5,797 (37,456) 8,100,919 97,151 8,198,070

ขอ้มลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว  มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใชค้รงัแรก - - - (2,451) (2,451)

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 1,499,221 4,533,445

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - (334,000) (334,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 657,972 657,972

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

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (835,000) (835,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 795,575 795,575

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 1,556,058 4,590,282

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,274,169 896,376 789,783 656,759

รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,479,049 1,419,008 93,662 99,025

- คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้

  และเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 2,981 1,474 2,981 1,474

- ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 575 345 230 212

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (3,354) 3,740 (2,454) 3,084

- รายไดจ้ากเงนิปันผลรบั 10.2 - - (797,990) (649,991)

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 23,744 20,286 7,184 6,764

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (2,000) - 38,000 -

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ุทธิ 835 5,188 (2,528) 1,842

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 11 7,073 5,330 13 2,097

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 11 (5,535) 7,926 - -

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการลดลงของมลูคา่

  สนิคา้คงเหลอืและคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 9 (493) 8,161 (328) 7,788

- กาํไรจากการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเชา่ใหม่ (2,468) (647) - (159)

- กาํไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ (958) (450) (958) (447)

- ดอกเบยีรบั (6,841) (9,382) (125,392) (142,471)

- ดอกเบยีจา่ย 545,064 538,504 122,393 119,229

- สว่นแบง่กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 10.1 (123,217) (176,375) - -

   กระแสเงนิสดกอ่นการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนสีนิดาํเนินงาน 3,188,624 2,719,484 124,596 105,206

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (153,714) (34,065) (74,816) 48,403

- สนิคา้คงเหลอื 72,532 752,078 (33,705) 54,851

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (36,014) (14,260) (14,936) (13,436)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (82,669) (1,005,298) (45,176) (204,583)

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

       หลงัการเกษยีณอายุ - - - (6,780)

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 48,462 1,867 2,476 15,903

เงนิสดรบัจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 3,037,221 2,419,806 (41,561) (436)

- รบัจากดอกเบยี 8,782 11,149 135,717 126,012

- จา่ยคา่ดอกเบยี (508,402) (541,158) (123,238) (119,373)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (269,812) (50,092) (22,219) (33,799)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,267,789 1,839,705 (51,301) (27,596)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนัสุทธิ - 1,094 - -

เงนิสดจา่ยชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย - - (974,250) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2,000 - 2,000 -

เงนิสดจา่ยจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 10.1 (2,803) - (2,803) -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (59,347) (46,630) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (881,535) (908,043) (28,418) (43,062)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 204 1,657 76,464 54,304

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (200,038) (196,967) - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (40,649) (15,424) (17,284) (8,594)

เงนิปันผลรบั 10 24,864 24,864 797,990 649,991

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 128,788 141,406 5,091,868 3,199,559

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 - (32,000) (4,392,474) (3,486,211)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.6 - - 1,271,818 605,580

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื 338 2,630 338 430

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทนุ (1,028,178) (1,027,413) 1,825,249 971,997

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ (86,492) 163,998 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 8,300,000 13,990,000 500,000 900,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (7,800,000) (14,390,000) (800,000) (900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 182,685 350,350

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - (193,015) (328,745)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 500,000 599,522 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (861,264) (792,048) (607,733) (635,742)

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ (147) - (147) -

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ 15 (322,254) (416,119) (25,480) (35,892)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 19 (835,000) (334,000) (835,000) (334,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย (2,010) (9) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,107,167) (1,178,656) (1,778,690) (984,029)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 132,444 (366,364) (4,742) (39,628)

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,074,172 670,772 151,212 148,342

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 1,074,172 670,772 151,212 148,342

1,074,172 670,772 151,212 148,342

ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ - 122 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 211,825 172,039 3,227 7,163

- ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 15,416 15,078 15,416 14,754

- การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 671,796 1,198,140 2,874 25,525

- จาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดร้บัชาํระเงนิ 142 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

15 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได ้

จดทะเบยีนไว ้คอื เลขที ่90 อาคารซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรยีกบริษัท 

และบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คอื การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์สําหรบั

สถานีบรกิารน้ํามนั สนิคา้อุปโภคบรโิภค และการขนส่ง 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีแสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุ

เป็นอย่างอื่น 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที ่ 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562  

ในสาธารณรฐัประชาชนจีน ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีน 

ทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนัผลประกอบการภาคการส่งออกกป็ระสบปัญหาชะลอตวัลงจากภาวะเศรษฐกจิโลกหดตวั จงึส่งผลต่อ

ภาพรวมปรมิาณการจาํหน่ายน้ํามนัของประเทศ ทัง้น้ี การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคดงักล่าว

ส่งผลใหก้ารเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มกจิการสาํหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ลดลง

เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้สาํหรบั

รอบระยะเวลาหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจากการปรบัตวัเพิม่ขึ้น

ของราคาน้ํามนัดบิและค่าการตลาด 

 

กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจต่อเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษในการวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์

ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว ทัง้น้ี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหน้ีสิน

หมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 6,241 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 4,627 ลา้นบาท) กลุ่มกจิการ

บริหารจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้อย่างพอเพียงและ

กลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงนิสดในอนาคตผ่านแผนการเงนิ ทัง้น้ีกลุ่มกิจการมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ

ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อการดําเนินงานทางธุรกจิและสามารถชําระคนืหน้ีสนิดงักล่าวเมื่อถงึกําหนดชําระ โดยกลุ่มกจิการ

มวีงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 2,063 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจการยงัคงสามารถดํารง

สดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนตามขอ้กําหนดของสถาบนัการเงนิและขอ้กําหนดของหุ้นกู้ รวมทัง้ผู้บรหิารอยู่ในระหว่างดําเนินการ 

เพิม่วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพื่อเสรมิสภาพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิการ  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํา

งบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่อง การยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อ

ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลด

ผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชีมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไดร้วมอยู่

ในผลการดาํเนินงานสําหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราว

ดงักล่าวไม่มสีาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกจิการ  

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นัียสําคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ

และแหล่งที่มาของขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

17 

 

6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

กลุ่มกิจการมส่ีวนงานที่รายงานสามส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 

และวสัดุอุปกรณ์สําหรบัสถานีบรกิารน้ํามนั การจดัจําหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค และการขนส่ง ส่วนงานดําเนินงานได้ถูก

รายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 32,841,715 433,471 409,586 (375,037) 33,309,735 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (30,263,235) (307,657) (276,698) 375,037 (30,472,553) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 2,578,480 125,814 132,888 - 2,837,182 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     41,822 

รายไดอ้ื่น     38,813 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,702,233) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (366,442) 

กําไรสุทธจิากการวดัมลูค่าเครื่องมอื      

   ทางการเงนิ     345 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (276,207) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     44,945 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     618,225 

ภาษเีงนิได ้     (117,597) 

กําไรสาํหรบังวด     500,628 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     15,600 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     516,228 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 21,891,305 339,759 400,896 (374,805) 22,257,155 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (19,402,957) (243,350) (241,013) 374,805 (19,512,515) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 2,488,348 96,409 159,883 - 2,744,640 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     32,405 

รายไดอ้ื่น     13,303 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,606,858) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (272,099) 

กําไรจากการวดัมลูค่าเครื่องมอื      

   ทางการเงนิ สุทธ ิ     615 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (267,914) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     11,693 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     655,785 

ภาษเีงนิได ้     (142,910) 

กําไรสาํหรบังวด     512,875 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     (21,252) 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     491,623 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 64,650,777 853,730 814,671 (745,781) 65,573,397 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (59,494,504) (602,303) (556,761) 745,781 (59,907,787) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 5,156,273 251,427 257,910 - 5,665,610 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     77,236 

รายไดอ้ื่น     82,462 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,432,132) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (693,128) 

กําไรจากการวดัมลูค่าเครื่องมอื 

   ทางการเงนิ สุทธ ิ   

 

 958 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (550,054) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     123,217 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     1,274,169 

ภาษเีงนิได ้     (242,170) 

กําไรสาํหรบังวด     1,031,999 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     23,157 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     1,055,156 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 50,561,394 755,274 830,549 (768,822) 51,378,395 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (46,115,941) (524,418) (531,431) 768,822 (46,402,968) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 4,445,453 230,856 299,118 - 4,975,427 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     77,089 

รายไดอ้ื่น     29,845 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,353,058) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (469,627) 

กําไรจากการวดัมลูค่าเครื่องมอื 

   ทางการเงนิ สุทธ ิ   

 

 450 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (540,125) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     176,375 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     896,376 

ภาษเีงนิได ้     (179,036) 

กําไรสาํหรบังวด     717,340 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     14,317 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     731,657 

 
(1) ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเกีย่วกบัรายไดค่้าขนส่งตามตารางขา้งตน้นัน้ไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อํีานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเท่านัน้ ทัง้น้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 

รายไดค่้าขนส่งจากลูกคา้ภายนอกจะแสดงรวมในรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 

กลุ่มกิจการมรีายได้จากการขายและการให้บรกิาร โดยใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรายไดส่้วนใหญ่

เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้น้ีกลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน่ึงรายใดทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
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7 มูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงการแสดงมูลค่า

ยุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการทีร่าคาตามบญัช ี

วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 3 - 724,742 - 724,742 724,742 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - 724,742 - 724,742 724,742 
       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 3,295,571 3,295,571 3,299,156 

หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,092,873 4,092,873 4,131,580 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 87 - - 87 87 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  87 - 7,388,444 7,388,531 7,430,823 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่    

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 4,186,857 4,186,857 4,192,336 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - - 4,186,857 4,186,857 4,192,336 
       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 2,183,159 2,183,159 2,186,101 

หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,092,873 4,092,873 4,131,580 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 87 - - 87 87 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  87 - 6,276,032 6,276,119 6,317,768 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 3 - 734,363 - 734,363 734,363 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - 734,363 - 734,363 734,363 

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 3,656,272 3,656,272 3,658,323 

หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,090,602 4,090,602 4,140,186 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

2 

 

1,045 

 

- 

 

- 

 

1,045 

 

1,045 

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

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทนุตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก ่       

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 5,458,675 5,458,675 5,466,863 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - - 5,458,675 5,458,675 5,466,863 

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 2,790,329 2,790,329 2,791,958 

หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,090,602 4,090,602 4,140,186 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

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

รวมหน้ีสินทางการเงิน  1,045 - 6,880,931 6,881,976 6,933,189 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายต่อไปน้ีมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่า

ตามบญัช ี

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอืน่ 

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจาํ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอืน่ 

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจาํ 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิคํ้าประกนั 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิคํ้าประกนั 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1: มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืราคาปิดทีอ่้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2: มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้

อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกลุ่มกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3: มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลาด 

 

7.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี อา้งองิราคาซื้อขายทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงจาก thaimutualfund.com 

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มื คดิลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของตลาด 

ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 

หุน้กู ้ อา้งองิราคาปิดครัง้ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทําการสุดทา้ยของปี 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย เปรยีบเทยีบราคาตลาดกบัสญัญาแบบเดยีวกนัทีม่กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

และราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลกัษณะรายการที่แท้จรงิสําหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ทีเ่หมอืนกนั 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึ่งใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรม

ระดบั 3 
 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม่ 

 

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พนับาท พนับาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

724,742 734,363 อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 8.4 รอ้ยละ 7.5 

 

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุธิรรมแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

   ข้อมูลทางการเงินรวม   

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

  

ข้อมูลท่ีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 ลดลง 226,933 เพิม่ขึน้ 303,540 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  
 

ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะทํางานประเมินมูลค่ายุติธรรมจะหารอืเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่าและ

ผลลพัธอ์ย่างสมํ่าเสมอ 
 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นคํานวณจากประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 

ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คอือตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง 

อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 373,563 305,028 236,918 200,374 

ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 18.3) 37,456 17,353 89,498 64,836 

รวมลูกหน้ีการคา้ 411,019 322,381 326,416 265,210 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (11,385) (16,266) (2,178) (4,632) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 399,634 306,115 324,238 260,578 
     

ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 38,857 49,831 7,033 15,968 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 141,815 58,693 50,055 22,679 

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 18.4) 6,195 13,480 102,441 103,190 

อื่น ๆ 126,628 117,684 19,187 25,323 

รวมลูกหน้ีอื่น 313,495 239,688 178,716 167,160 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (44,268) (42,741) - - 

ลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 269,227 196,947 178,716 167,160 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 668,861 503,062 502,954 427,738 
 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไม่เกนิกําหนด 332,151 253,117 300,460 238,380 

เกนิกําหนดตํ่ากว่า 3 เดอืน 60,304 44,454 22,385 20,383 

เกนิกําหนด 3 - 6 เดอืน 3,468 6,544 254 694 

เกนิกําหนด 6 - 12 เดอืน 3,915 7,317 227 4,100 

เกนิกว่า 12 เดอืน 11,181 10,949 3,090 1,653 

 411,019 322,381 326,416 265,210 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11,385) (16,266) (2,178) (4,632) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 399,634 306,115 324,238 260,578 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม 1,464,457 1,521,871 275,628 240,359 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 171,371 193,631 - - 

ผลติภณัฑแ์ก๊ส 76,018 117,267 - - 

ผลติภณัฑอ์ื่น 177,772 158,481 9,748 13,286 

สนิคา้ระหว่างทาง 128,338 99,238 21,192 19,218 

รวม 2,017,956 2,090,488 306,568 272,863 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื     

    - ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม (1,297) (1,662) (1,070) (1,398) 

 ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั      

    - สนิคา้อุปโภคบรโิภค (646) (774) - - 

สนิคา้คงเหลอื สุทธ ิ 2,016,013 2,088,052 305,498 271,465 

 

กลุ่มกจิการและบรษิัทมผีลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมมูลค่า 1.30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่า 80.04 ล้านบาท) 

และมูลค่า 1.07 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่า 69.90 ล้านบาท) ตามลําดบั แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั 

ซึง่ตํ่ากว่าราคาทุน  

 

ภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงพลงังาน ซึ่งกําหนดให้กิจการต้องสํารองผลิตภัณฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมไว้ที่อตัราร้อยละ 1  

ของปริมาณการค้าในประเทศ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยอดผลิตภัณฑ์น้ํามันปิโตรเลียมได้รวมผลิตภัณฑ์ที ่

กลุ่มกิจการและบริษัทต้องสํารองไว้ข ัน้ตํ่ ามีมูลค่า 174.61 ล้านบาท และ 160.32 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 มูลค่า 143.37 ล้านบาท และ 130.61 ล้านบาท ตามลําดบั) ซึ่งเป็นจํานวนที่สุทธจิากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สนิคา้คงเหลอื 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย(1) (หมายเหตุฯ ขอ้ 10.2) - - 3,045,315 2,071,065 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 10.3) 1,120,136 1,009,058 640,000 640,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม(2) (หมายเหตุฯ ขอ้ 10.4) 816,044 801,109 2,803 40,000 

 1,936,180 1,810,167 3,688,118 2,751,065 
 

(1)  ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้า

และกําลงัพจิารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั สยามออโต้แบคส ์จํากดั ดงันัน้ ประมาณการ

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีส่งูกว่าราคาซื้อจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตามมลูค่ายุตธิรรมและผลของการปันส่วน

ตน้ทุนการรวมธุรกจิ โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัทีก่ลุ่มกจิการมกีารควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่าว 
 

(2)  ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ไดม้า

และกําลงัพจิารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั กรโีนเวท จํากดั ดงันัน้ ราคาซื้อทีส่งูกว่า

ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธจิาํเป็นตอ้งปรบัปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตามมลูค่ายุตธิรรมและผลของการปันส่วน

ตน้ทุนการรวมธุรกจิ โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัทีก่ลุ่มกจิการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงักล่าว 

 

10.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม สามารถวิเคราะห์ได้ดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  1,810,167 2,751,065 

การเรยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - 974,250 

การเรยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัร่วม 2,803 2,803 

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (40,000) 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม (24,864) - 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 123,217 - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่นจากการร่วมคา้   

    และบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได ้ 24,857 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,936,180 3,688,118 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.1.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

 

บริษทั กาแฟพนัธุไ์ทย จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 22 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามมติเรยีกชําระค่าหุ้นเพิม่ของบรษิัท กาแฟพนัธุ์ไทย 

จํากดั โดยการเพิม่สดัส่วนหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 100 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 9 ล้านหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 

900 ลา้นบาท 

 

บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอยี จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ายชําระค่าหุน้ตามมตเิรยีกชําระค่าหุน้เพิม่ของบรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ี

จํากัด ในสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในอตัราหุ้นละ 75 บาท สําหรบัหุ้นจํานวน 990,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น  

74.25 ลา้นบาท 

 

10.1.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564  

 

บริษทั กรีโนเวท จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบรษิทั กรโีนเวท จาํกดั (GNV) จากผูถ้อืหุน้เดมิ จํานวน 

12,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 38.60 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 463,200 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24 ของทุน 

จดทะเบียนทัง้หมดของ GNV โดยบริษัทได้ชําระค่าหุ้นสามญั หุ้นละ 3.60 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 43,200 บาท  

เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และชําระค่าหุน้สามญัส่วนทีเ่หลอื หุน้ละ 35 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 420,000 บาท 

เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 GNV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 5 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 20 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย GNV ได้เรยีกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว ในอตัราหุ้นละ 65 บาท รวมเป็น

จํานวนเงนิทัง้สิ้น 9.75 ล้านบาท และบริษัทได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จํานวน 36,000 หุ้น  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2.34 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564   

 

บริษทั สามมิตร พีทีจี โปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั สามมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชัน่ เซน็เตอร ์จาํกดั 

จํานวน 399,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมทัง้สิ้น 40 ล้านบาท ให้แก่บรษิัท สามมติรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอรงิ จํากัด 

(มหาชน) ในราคาหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 2 ลา้นบาท 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปน้ี 
  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีชาํระแล้ว 

สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จํากดั สถานีบรกิารน้ํามนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 779,993 359,997 

บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - 14,447 

บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 14,997 15,547 

บรษิทั เอเวอรเ์รสต์ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอนดสี ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอตลาส เอน็เนอย ีจํากดั และบรษิทัย่อย จําหน่ายผลติภณัฑก์๊าซหุงตม้ 500,000 500,000 99.99 99.99 500,000 500,000 - - 

   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

   และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

50,500 50,500 99.99 99.99 - - - - 

บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจํากดั และบรษิทัยอ่ย  จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 100,000 25,750 99.99 99.99 100,000 25,750 - - 

   - บรษิทัย่อย          

         บรษิทั แมกซ์ เวนเจอรส์ จํากดั 

(เดมิชื่อ บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจํากดั) 

ผลติและจําหน่ายเอทานอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีชาํระแล้ว 

สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          

บรษิทั กาแฟพนัธุไ์ทย จํากดั และบรษิทัย่อย จําหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ 1,200,000 300,000 99.99 99.99 1,200,000 300,000 - - 

   - บรษิทัย่อย          

         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จํากดั จําหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ 380,000 117,408 99.99 99.99 - - - - 

         บรษิทั จติรมาส แคทเทอริง่ จํากดั ผลติและจําหน่ายอาหารและ 

   เครื่องดื่ม 

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

บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จํากดั  ขนส่งสนิคา้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 - 260,000 

บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลชูัน่ จํากดั รบัเหมาก่อสรา้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 3,000 - 

บรษิทั บพีทีจี ีจํากดั สถานีบรกิารน้ํามนั 100,000 100,000 59.99 59.99 60,000 60,000 - - 

บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จํากดั พฒันาอุปกรณ์สื่อสารขอ้มลู  

    ภายในสถานีบรกิาร 

4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 

บรษิทั สยามออโตแ้บคส ์จํากดั ศูนยบ์รกิารและซ่อม 

    บํารุงรกัษารถยนต ์

169,900 169,900 76.52 76.52 84,701 84,701 - - 

บรษิทั แมกซ์ การด์ จํากดั บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 - - 

บรษิทั แมกซ์ โซลชูนั เซอรว์สิ จํากดั บรกิารสนับสนุนบตัร 

      อเิลก็ทรอนิกส ์

250 250 99.96 99.96 250 250 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย      3,045,315 2,071,065 797,990 649,991 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปน้ี  
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

ราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

  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 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 1,120,136 1,009,058 - - 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมคา้    640,000 640,000 1,120,136 1,009,058 - - 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างวด 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมคา้    640,000 640,000 - - 
 

(1) บรษิัท พพีพี ีกรนี คอมเพล็กซ์ จํากดั (PPP Green) เป็นการร่วมค้าระหว่างบรษิทั กบับรษิัท ทซีีจ ีโฮลดิ้งส ์จํากดั และบรษิัท อาร์แอนด์ด ีเกษตรพฒันา จํากดั PPP Green เป็นบรษิัทจํากดั 

ประกอบกจิการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ์น้ํามนัปาล์มแบบครบวงจร ทัง้น้ี PPP Green เป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มกจิการในการลดภาระและความเสีย่งในการจดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้น

กระบวนการผลติน้ํามนัดเีซล โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในการร่วมคา้ดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืของการร่วมคา้ บรษิทัไดนํ้าใบหุน้สามญัของ PPP Green ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกูย้มืของการร่วมคา้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปน้ี  

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

ราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

  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 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั อาม่า มารนี จํากดั (มหาชน) ขนส่งสนิคา้ 24.00 24.00 621,600 621,600 770,813 758,469 24,864 24,864 

บรษิทั สามมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุง         

   เซน็เตอร ์จํากดั    สาํหรบัรถบรรทุก - 40.00 - 40,000 - 460 - - 

บรษิทั พลงังานพฒันา 5 จํากดั  ผลติและจําหน่ายพลงังานทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 42,428 42,180 - - 

บรษิทั กรโีนเวท จํากดั ผลติและจําหน่ายพชืผลทางการเกษตร 24.00 - 2,803 - 2,803 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    662,653 699,850 816,044 801,109 24,864 24,864 
 

  ข้อมูลทางการเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

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

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บรษิทั สามมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จํากดั ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุงสาํหรบัรถบรรทุก - 40.00 - 40,000 - - 

บรษิทั กรโีนเวท จํากดั ผลติและจําหน่ายพชืผลทางการเกษตร 24.00 - 2,803 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    2,803 40,000 - - 
 

(1) กลุ่มกจิการได้สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมกรรมการ กลุ่มกิจการจงึมอีิทธพิลอย่างมสีาระสําคญัในบรษิัท พลงังานพฒันา 5 จํากดั 

(PP5) ถงึแมว้่ากลุ่มกจิการจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็าม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 10,853,151 1,072,117 

ซื้อสนิทรพัย ์ 992,297 20,572 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (1,181) (73,936) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (7,073) (13) 

ค่าเสื่อมราคา (865,958) (51,104) 

การกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 5,535 - 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมายเหตฯุ ขอ้ 12) 23,620 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ 11,000,391 967,636 

 

12 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 23,661,590 440,902 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 871,834 2,874 

ค่าเสื่อมราคา (583,194) (29,101) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 47,897 4,095 

การประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (70,343) - 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมายเหตฯุ ขอ้ 11) (23,620) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ 23,904,164 418,770 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่าทีห่มดอายุ และ

ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ที่เช่า บรษิัทจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัย์ดงักล่าวซึ่งมมีูลค่าตามบญัชสุีทธ ิ23.62 ล้านบาท

เป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,656,272 2,790,329 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหว่างงวด 500,000 - 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด (861,264) (607,733) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 563 563 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,295,571 2,183,159 

หกั  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,277,963) (892,276) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 2,017,608 1,290,883 
 

กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดบางประการตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 
 

14 หุ้นกู้ สุทธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ  4,090,602 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้  2,271 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  4,092,873 

หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธ ิ  (1,399,155) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ  2,693,718 
 

หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กู้แบบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท ทัง้น้ี บรษิทัต้องปฎิบตัติามขอ้กําหนดและ

ขอ้จาํกดับางประเภทตามทีไ่ดกํ้าหนดไว ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 19,528,783 448,914 

กระแสเงนิสด:   

จ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (322,254) (25,480) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

การเพิม่ขึน้ของสญัญาเช่า 671,796 2,874 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 47,897 4,095 

การประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม ่ (72,811) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 19,853,411 430,403 

หกั ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า   

    ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธ ิ (613,243) (51,172) 

 19,240,168 379,231 

 

16 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 86,390 57,603 24,930 21,855 

ค่าบรกิารรบัล่วงหน้า 21,124 1,471 - - 

เงนิประกนัคู่สญัญา 19,426 19,513 16,556 17,247 

ประมาณการหน้ีสนิค่ารือ้ถอน 15,931 16,048 5,483 5,399 

อื่นๆ 272 163 255 164 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 143,143 94,798 47,224 44,665 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ชส้ําหรบังวดระหว่างกาลหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 19.01 ต่อปีสําหรบักลุ่มกจิการ และอตัรารอ้ยละ (0.57) ต่อปีสาํหรบั

บรษิทั เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาลหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 คอื

อตัรารอ้ยละ 19.97 ต่อปีสําหรบักลุ่มกจิการ และอตัรารอ้ยละ 0.11 ต่อปีสําหรบับรษิทั ทัง้น้ีอตัราภาษีเงนิไดข้องงวดระหว่างกาล

ในงวดปัจจุบนัมอีตัราทีต่ํ่ากว่างวดก่อนสาํหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัเน่ืองจากการเพิม่ของรายไดท้ีไ่ม่เสยีภาษ ี  

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 25.12 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

18.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขาย     

   - บรษิทัย่อย - - 168,528 200,058 

   - บรษิทัร่วม 54,481 21,253 36,956 21,019 

   - การร่วมคา้ 16 1,957 16 1,957 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 209,015 145,825 205,020 144,680 

     

รายไดค่้าขนส่ง     

   - บรษิทัย่อย - - 13,901 9,538 

   - กจิการร่วมคา้ 3,149 1,184 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขาย     

   - บรษิทัย่อย - - 314,987 378,235 

   - บรษิทัร่วม 87,588 52,044 69,104 51,338 

   - การร่วมคา้ 58 4,437 58 4,437 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 420,086 333,932 415,621 332,089 

     

รายไดค่้าขนส่ง     

   - บรษิทัย่อย - - 27,059 34,212 

   - กจิการร่วมคา้ 5,829 3,725 - - 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.2 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ     

   และบรกิารอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 64,488 55,609 

     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

   - บรษิทัย่อย - - 80,078 96,101 

   - การร่วมคา้ 1,021 2,619 1,021 1,102 

     

รายไดอ้ื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 56,589 63,796 

   - การร่วมคา้ 2,862 3,648 2,862 3,528 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 882 699 854 547 

     

ซื้อสนิคา้     

   - การร่วมคา้ - 3,391 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 948,736 462,699 313,695 190,762 

     

ค่าขนส่งจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 29,544 29,071 

   - บรษิทัร่วม 183,210 132,200 22,984 16,776 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,930 3,789 - - 

     

ค่าใชจ้่ายอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 49,312 11,365 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,287 2,921 726 1,349 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ     

   และบรกิารอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 131,057 142,540 

     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

   - บรษิทัย่อย - - 159,275 163,945 

   - การร่วมคา้ 4,046 4,150 4,046 2,633 

     

รายไดอ้ื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 118,940 134,214 

   - การร่วมคา้ 6,148 9,227 6,148 9,056 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,983 1,418 1,909 1,094 

     

ซื้อสนิคา้     

   - การร่วมคา้ - 6,550 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,944,615 1,308,653 624,327 459,602 

     

ค่าขนส่งจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 59,437 56,818 

   - บรษิทัร่วม 346,332 286,575 42,436 36,118 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  4,014 3,789 - - 

     

ค่าใชจ้่ายอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 82,316 21,178 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,470 5,653 2,038 2,372 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.3 ลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 59,770 52,140 

   - บรษิทัร่วม 20,051 8,962 14,641 6,513 

   - การร่วมคา้ 2,223 1,826 17 64 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15,182 6,565 15,070 6,119 

 37,456 17,353 89,498 64,836 
     

เจา้หน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 17,317 22,403 

   - บรษิทัร่วม 64,438 69,121 8,945 6,210 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 38,831 11,798 9,209 9,448 

 103,269 80,919 35,471 38,061 
 

18.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 96,460 94,292 

   - บรษิทัร่วม 214 7,082 - 2,500 

   - การร่วมคา้ 5,621 6,038 5,621 6,038 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 360 360 360 360 

 6,195 13,480 102,441 103,190 
     

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 39,717 11,366 

   - บรษิทัร่วม 4 364 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,076 2,030 16 - 

 1,080 2,394 39,733 11,366 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและการร่วมคา้สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 325,188 2,300,460 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด - 4,392,474 

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่างงวด (128,788) (5,091,868) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 196,400 1,601,066 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 7,642 12,897 

   - การร่วมคา้ 2,862 4,803 2,862 4,804 

 2,862 4,803 10,504 17,701 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 12,527 14,360 

   - การร่วมคา้ 2,862 3,528 2,862 3,528 

 2,862 3,528 15,389 17,888 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 27,631 27,303 

   - การร่วมคา้ 6,148 9,056 6,148 9,056 

 6,148 9,056 33,779 36,359 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจํานวน 1,404.67 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์คํ้าประกนั และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นและ

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหว่างวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่29 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมค้าจํานวน 196.40 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงนิบาททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนั และมอีตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อปี โดยมกํีาหนดการชําระคนืเงนิต้นและจา่ยชําระ

ดอกเบีย้ในวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

18.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 5,458,675 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่างงวด - (1,271,818) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 4,186,857 

หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

    ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (1,195,799) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 2,991,058 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

43 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 6,114 9,242 

 - - 6,114 9,242 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 43,961 49,318 

 - - 43,961 49,318 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 91,179 105,944 

 - - 91,179 105,944 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 35,530 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหว่างงวด - 182,685 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด - (193,015) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 25,200 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งจ่าย (แสดงรวมอยู่ใน     

   เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 940 738 

 - - 940 738 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 391 1,420 

 - - 391 1,420 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 698 3,321 

 - - 698 3,321 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยจํานวน 25.20 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนั และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกํีาหนดการจ่ายชําระคนืเงนิต้นและ

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหว่างวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

18.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,541 23,235 18,918 20,346 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,690 2,739 2,188 2,303 

รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 30,231 25,974 21,106 22,649 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 58,586 54,577 43,719 50,673 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,721 5,145 4,835 4,682 

รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 64,307 59,722 48,554 55,355 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เงินปันผลจ่าย 

 

ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

จากผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 1,670 ลา้นหุน้ 

เป็นจาํนวนเงนิรวม 835 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

20 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาต่าง ๆ ที่แตกต่างจากงวดปีบัญชีสิ้นสุด 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อย่างเป็นสาระสาํคญั ยกเวน้สญัญาและจาํนวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัภายใตห้นังสอืสญัญาคํ้าประกนักบัสถาบนัทางการเงนิสาํหรบัสญัญาซื้อขายน้ํามนั

กบับรษิทัคา้น้ํามนัหลายแห่งและเพื่อวตัถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ารวม 2,185.22 ลา้นบาท และมูลค่า 311.85 ลา้นบาท 

ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มลูค่า 2,185.87 ลา้นบาท และมลูค่า 321.85 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

ข) กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบการเงินเกี่ยวกับงานรบัเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม 

คลงัน้ํามนัและสถานีบรกิารน้ํามนัจํานวน 1,005.18 ล้านบาท และจํานวน 75.22 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 จาํนวน 824 ลา้นบาท และจาํนวน 80.32 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้ใช้จากสถาบนัการเงนิหลายแห่งจํานวน 

2,063 ล้านบาท และจํานวน 945 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 2,185.87 ล้านบาท และจํานวน 

321.84 ลา้นบาท ตามลําดบั) 
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