
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง  
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืน
และเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

กรรณ  ตณัฑวิรตัน์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10456 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,266,090 941,728 482,063 155,954

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 8 646,789 503,062 414,311 427,738

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 196,400 325,188 2,207,297 2,300,460

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนืทถีงึกาํหนด

รบัชําระภายในหนึงปี 100 612 100 612

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนงึปี 18.6 - - 1,124,808 1,308,159

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 9 2,370,394 2,088,052 349,634 271,465

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,479,773 3,858,642 4,578,213 4,464,388

ข้อมลูทางการเงินรวม

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 7 724,742 734,363 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 2,760,660 4,150,516

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - 3,145,315 2,071,065

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,143,616 1,009,058 640,000 640,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 858,605 801,109 11,816 40,000

อสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทุน สุทธิ 397,684 384,426 131,555 131,828

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 11 11,307,940 10,853,151 952,801 1,072,117

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 12 23,816,901 23,661,590 370,259 440,902

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 261,736 228,865 158,861 150,628

ค่าความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 246,727 189,644 30,661 18,974

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 323,453 263,570 119,778 97,821

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 39,134,387 38,178,759 8,321,706 8,813,851

รวมสินทรพัย์ 43,614,160 42,037,401 12,899,919 13,278,239

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 416,992 433,428 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,151,398 3,919,663 620,268 642,988

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,800,000 1,850,000 300,000 500,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 415,000 35,530

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 1,291,017 1,464,412 951,183 1,110,302

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการอนื

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 480 - - -

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี สุทธิ 14 1,399,503 - 1,399,503 -

ส่วนของหนสีนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 15 610,287 582,183 47,758 50,277

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 100,223 236,185 - 8,390

รวมหนีสินหมนุเวียน 10,769,900 8,485,871 3,733,712 2,347,487

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 13 2,114,248 2,191,860 1,444,585 1,680,027

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 11,819 11,819 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการอนื 3,120 - - -

หุน้กู ้สุทธิ 14 2,694,478 4,090,602 2,694,478 4,090,602

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษยีณอายุ 203,601 179,159 95,176 86,069

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 1,045 - 1,045

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 15 19,292,838 18,946,600 335,751 398,637

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 55,973 55,723 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 16 182,990 94,798 50,062 44,665

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 24,559,067 25,571,606 4,620,052 6,301,045

รวมหนีสิน 35,328,967 34,057,477 8,353,764 8,648,532

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,167,178 4,904,063 1,511,931 1,595,483

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (15,034) (54,616) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 8,186,368 7,883,671 4,546,155 4,629,707

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 98,825 96,253 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,285,193 7,979,924 4,546,155 4,629,707

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 43,614,160 42,037,401 12,899,919 13,278,239

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 30,585,460 25,314,555 4,017,547 3,264,140

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (28,194,646) (22,594,659) (3,851,837) (3,033,133)

กาํไรขนัต้น 2,390,814 2,719,896 165,710 231,007

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 24,087 46,306 140,394 160,256

รายไดอ้นื 47,502 19,883 68,869 82,770

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สทุธิ (958) 779 (958) 779

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,756,237) (1,660,552) (149,168) (150,369)

คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (352,545) (234,415) (216,469) (182,557)

ตน้ทุนทางการเงนิ (283,242) (279,819) (60,061) (63,858)

สว่นแบ่งกําไรสทุธจิากเงนิลงทุนใน

การร่วมคา้และบรษิทัรว่ม 34,606 33,210 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 104,027 645,288 (51,683) 78,028

ภาษเีงนิได้ (39,352) (132,431) 7,556 (12,473)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 64,675 512,857 (44,127) 65,555

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 63,001 509,011 (44,127) 65,555

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 1,674 3,846 - -

64,675 512,857 (44,127) 65,555

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.04 0.30 (0.03) 0.04

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

6



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 64,675 512,857 (44,127) 65,555

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษยีณอายุ 32 - - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั (6) - - -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 26 - - -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 22,422 8,511 - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 22,422 8,511 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 22,448 8,511 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 87,123 521,368 (44,127) 65,555

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 85,449 517,522 (44,127) 65,555

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 1,674 3,846 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 87,123 521,368 (44,127) 65,555

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 96,158,857 76,692,950 12,796,900 9,897,687

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (88,102,433) (68,997,627) (12,157,272) (9,317,320)

กาํไรขนัต้น 8,056,424 7,695,323 639,628 580,367

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 101,323 123,395 448,371 485,755

เงนิปันผลรบั 10.2 - - 797,990 649,991

รายไดอ้นื 129,964 49,728 225,577 232,014

กําไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สทุธิ - 1,229 - 1,226

คา่ใช้จา่ยในการขาย (5,188,369) (5,013,610) (519,339) (467,660)

คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (1,045,673) (704,042) (668,693) (562,199)

ตน้ทุนทางการเงนิ (833,296) (819,944) (185,434) (184,707)

สว่นแบ่งกําไรสทุธจิากเงนิลงทุนใน

การร่วมคา้และบรษิทัรว่ม 10.1 157,823 209,585 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,378,196 1,541,664 738,100 734,787

ภาษเีงนิได้ 17 (281,522) (311,467) 12,019 (13,172)

กาํไรสาํหรบังวด 1,096,674 1,230,197 750,119 721,615

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,092,092 1,222,243 750,119 721,615

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 4,582 7,954 - -

1,096,674 1,230,197 750,119 721,615

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.65 0.73 0.45 0.43

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,096,674 1,230,197 750,119 721,615

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษยีณอายุ 7,528 4,963 1,661 2,390

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

            ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

            กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (9,621) - - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั 419 (993) (332) (478)

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,674) 3,970 1,329 1,912

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 10.1 47,279 18,858 - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 47,279 18,858 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 45,605 22,828 1,329 1,912

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,142,279 1,253,025 751,448 723,527

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,137,697 1,245,071 751,448 723,527

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 4,582 7,954 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,142,279 1,253,025 751,448 723,527

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูคา่ ส่วนแบง่

เงินลงทนุใน กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนเกินจาก

ตราสารทนุ เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัส่วน รวมส่วนของ

 ทนุทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง เงินลงทนุ ผา่นกาํไรขาดทนุ จากการร่วมค้า การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

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

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

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 3,676,485 23 - (69,008) 5,797 (63,188) 6,647,522 59,974 6,707,496

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใชค้รงัแรก - - - (2,427) (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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 1,226,213 - - 18,858 - 18,858 1,245,071 7,954 1,253,025

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 4,566,271 - 8,711 (50,150) 5,797 (35,642) 7,564,853 67,919 7,632,772

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 1,098,115 - (7,697) 47,279 - 39,582 1,137,697 4,582 1,142,279

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 5,167,178 - 1,014 (21,845) 5,797 (15,034) 8,186,368 98,825 8,285,193

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 1,501,672 4,535,896

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 723,527 723,527

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,888,748 4,922,972

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (835,000) (835,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 751,448 751,448

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,670,000 1,185,430 178,794 1,511,931 4,546,155

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,378,196 1,541,664 738,100 734,787

รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,247,029 2,147,427 141,210 148,603

- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหา

  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 4,497 2,556 4,497 2,556

- ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 518 634 346 254

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (774) 2,815 (2,951) 2,326

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

- ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 33,006 30,702 10,768 10,146

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ุทธิ 1,293 5,199 (2,067) 2,244

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 11 14,641 15,125 280 2,097

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 11 (4,757) 1,892 - -

- (การกลบัรายการ) ค่าเผอืการลดลงของมลูค่า

  สนิคา้คงเหลอืและค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั (1,420) 1,525 (813) 2,354

- กาํไรจากการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ (9,460) (963) - (159)

- กาํไรจากการวดัมลูค่าเครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ - (1,229) - (1,226)

- กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (7,270)

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

- ดอกเบยีรบั (9,846) (14,176) (177,813) (212,824)

- ดอกเบยีจา่ย 828,042 817,319 180,938 182,004

- ส่วนแบ่งกาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการร่วมคา้

  และบรษิทัร่วม 10.1 (157,823) (209,585) - -

   กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 4,321,142 4,340,905 132,505 215,901

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (121,648) (67,157) 27,853 54,102

- สนิคา้คงเหลอื (280,922) 842,003 (77,356) 88,828

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (59,883) (21,761) (21,957) (20,965)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 92,360 (2,436,252) (19,122) (360,671)

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ (1,036) - - (6,780)

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 88,428 9,092 5,272 5,694

เงนิสดรบัจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 4,038,441 2,666,830 47,195 (23,891)

- รบัจากดอกเบยี 11,765 14,746 184,606 185,587

- จา่ยค่าดอกเบยี (783,508) (812,285) (181,975) (174,554)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (498,169) (352,051) (27,704) (37,772)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,768,529 1,517,240 22,122 (50,630)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนัสุทธิ - 1,094 - -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (63,732) (49,179) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,530,548) (1,329,707) (38,578) (76,667)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 988 2,100 76,730 118,578

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (162,318) (188,488) - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (54,317) (21,346) (24,238) (12,752)

เงนิปันผลรบั 10.2,10.4 24,864 24,864 797,990 649,991

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 128,788 153,406 6,576,367 5,185,625

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.5 - (120,788) (6,483,204) (6,123,864)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.6 - - 1,578,607 1,003,656

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.6 - - (5,400) (300,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 512 3,206 512 1,006

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 19,770

เงนิสดจา่ยชาํระค่าหุน้ของบรษิทัย่อย 10.1 - - (1,074,250) (374,250)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 2,000 - 2,000 -

เงนิสดจา่ยจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 10.1 (11,816) - (11,816) -

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1,665,579) (1,524,838) 1,394,720 91,093

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ (16,436) 324,854 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15,050,000 18,740,000 800,000 900,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (14,100,000) (19,390,000) (1,000,000) (900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - 734,685 447,350

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.7 - - (355,215) (522,925)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 1,027,000 1,000,000 500,000 250,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (1,278,828) (1,189,429) (895,382) (936,187)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอนื 3,600 - - -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ - 2,000,000 - 2,000,000

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

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ (297) (9,663) (297) (9,663)

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า 15 (626,617) (616,830) (39,524) (50,648)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 19 (835,000) (334,000) (835,000) (334,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย (2,010) (9) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (778,588) (475,077) (1,090,733) (156,073)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 324,362 (482,675) 326,109 (115,610)

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,266,090 554,461 482,063 72,360

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 1,266,090 554,461 482,063 72,360

1,266,090 554,461 482,063 72,360

ข้อมลูเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ - 998 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 228,063 147,489 4,005 3,390

- ซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 15,773 14,822 14,740 14,607

- การเพมิขนึของสนิทรพัย์สทิธกิารใชโ้ดยไมไ่ดช้าํระเงนิ 1,216,907 1,489,731 4,098 43,345

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได้  
จดทะเบยีนไว ้คอื เลขที ่90 อำคำรซดีบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรยีกบริษัท 
และบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คอื กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบั
สถำนีบรกิำรน ้ำมนั สนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทด้วยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที ่  
11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ในรอบระยะเวลำสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ภำพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทยยงัคงไดร้บั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ตัง้แต่ในช่วงเดอืน
เมษำยน พ.ศ. 2564 โดยภำครฐัได้ออกมำตรกำรป้องกนัและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจที่เริม่กลบัมำฟ้ืนตัวและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวยงัคงหดตัวสูงจำกมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำง  
ทัง้ในและระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้ภำพรวมปรมิำณกำรใช้น ้ำมนัของประเทศปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของ  
ปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัส ำหรบัรอบระยะเวลำสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนเนื่องจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัดบิ 
 

กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจต่อเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษในกำรวำงแผนและตอบสนองต่อสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ดงักล่ำว ทัง้นี้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิ
หมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ ำนวน 6,290 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4,627 ลำ้นบำท) กลุ่มกจิกำร
บริหำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยกำรรกัษำระดบัเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดไว้อย่ำงพอเพียงและ  
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมต้องกำรกระแสเงนิสดในอนำคตผ่ำนแผนกำรเงนิ ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ
ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิและสำมำรถช ำระคนืหนี้สนิดงักล่ำวเมื่อถงึก ำหนดช ำระ โดยกลุ่มกจิกำร
มวีงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใชจ้ำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 1,843 ล้ำนบำท ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรง
สดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิและขอ้ก ำหนดของหุน้กู ้รวมทัง้ผูบ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพิม่
วงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิเพื่อเสรมิสภำพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิกำร 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล  
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่อง กำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อ
ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัชีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนไดร้วมอยู่
ในผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ดงักล่ำวไม่มสีำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกจิกำร  
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร
และแหล่งที่มำของขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มอียู่มำใช้เช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบั  
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
กลุ่มกิจกำรมส่ีวนงำนที่รำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 
และวสัดุอุปกรณ์ส ำหรบัสถำนีบรกิำรน ้ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูก
รำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 30,128,280 426,223 341,187 (310,230) 30,585,460 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (27,951,691) (294,945) (258,240) 310,230 (28,194,646) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,176,589 131,278 82,947 - 2,390,814 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     24,087 
รำยไดอ้ื่น     47,502 
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื      
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ     (958) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,756,237) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (352,545) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (283,242) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     34,606 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     104,027 
ภำษเีงนิได ้     (39,352) 
ก ำไรส ำหรบังวด     64,675 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     22,448 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     87,123 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 24,878,006 406,374 404,635 (374,460) 25,314,555 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (22,433,549) (281,579) (253,991) 374,460 (22,594,659) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,444,457 124,795 150,644 - 2,719,896 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     46,306 
รำยไดอ้ื่น     19,883 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื      
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ      779 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,660,552) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (234,415) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (279,819) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     33,210 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     645,288 
ภำษเีงนิได ้     (132,431) 
ก ำไรส ำหรบังวด     512,857 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     8,511 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     521,368 
 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 94,779,057 1,279,953 1,155,858 (1,056,011) 96,158,857 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (87,446,195) (897,248) (815,001) 1,056,011 (88,102,433) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 7,332,862 382,705 340,857 - 8,056,424 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     101,323 
รำยไดอ้ื่น     129,964 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (5,188,369) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (1,045,673) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (833,296) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     157,823 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     1,378,196 
ภำษเีงนิได ้     (281,522) 
ก ำไรส ำหรบังวด     1,096,674 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     45,605 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     1,142,279 
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 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

 

รำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภณัฑ์

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อปุโภคบริโภค 
รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดับญัชี
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 75,439,400 1,161,648 1,235,184 (1,143,282) 76,692,950 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (68,549,490) (805,997) (785,422) 1,143,282 (68,997,627) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 6,889,910 355,651 449,762 - 7,695,323 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัยแ์ละบรกิำรอื่น     123,395 
รำยไดอ้ื่น     49,728 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเครื่องมอื      
   ทำงกำรเงนิ สุทธ ิ     1,229 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (5,013,610) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (704,042) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (819,944) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน      
   ในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม     209,585 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     1,541,664 
ภำษเีงนิได ้     (311,467) 
ก ำไรส ำหรบังวด     1,230,197 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     22,828 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     1,253,025 
 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกีย่วกบัรำยไดค้่ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นัน้ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน 

ทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 
รำยไดค้่ำขนส่งจำกลูกคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 
กลุ่มกิจกำรมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร โดยใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงกำรแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบญัชี  
วดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564       
       

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

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 3,405,265 3,405,265 3,408,981 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,093,981 4,093,981 4,125,719 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  - - 7,499,246 7,499,246 7,534,700 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่    
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 3,885,468 3,885,468 3,890,438 
รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  - - 3,885,468 3,885,468 3,890,438 
       

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 2 - - 2,395,768 2,395,768 2,398,844 
หุน้กู ้สุทธ ิ 2 - - 4,093,981 4,093,981 4,125,719 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  - - 6,489,749 6,489,749 6,524,563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 

ข้อมูลระดบัชัน้
ท่ีใช้ในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

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 ้สุทธ ิ 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
มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทนุตดั

จ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม  

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก ่       
   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 ้สุทธ ิ 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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มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำ
ตำมบญัช ี
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอืน่ 
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรอืน่ 
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - เงนิมดัจ ำ 

 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เงนิเบกิเกนิบญัชจีำกสถำบนักำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนัและ 

  เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้ 

 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - เงนิค ้ำประกนั 

 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืรำคำปิดทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกลุ่มกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลำด 
 
7.1 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ อำ้งองิรำคำซื้อขำยทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรงจำก thaimutualfund.com 
เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มื คดิลดมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของตลำด 

ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
หุน้กู้ อำ้งองิรำคำปิดครัง้ล่ำสุดของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวด 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย เปรยีบเทยีบรำคำตลำดกบัสญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง

และรำคำเสนอซื้อขำยสะท้อนลกัษณะรำยกำรที่แท้จรงิส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
ทีเ่หมอืนกนั 
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7.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึ่งใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม
ระดบั 3 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 กนัยำยน 

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

 
30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

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

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

724,742 734,363 อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 8.4 รอ้ยละ 7.5 

 

ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยตุธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงินรวม   
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม 
 

 

 กำรเพ่ิมขึ้น 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

  
ข้อมูลท่ีไม่ 

สำมำรถสงัเกตได้ 

 
 

กำรเปล่ียนแปลง 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที ่ 
   วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัรำคดิลดทีป่รบัควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 ลดลง 226,933 เพิม่ขึน้ 303,540 

 

ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร  
 

ผูช้่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และคณะท ำงำนประเมินมูลค่ำยุติธรรมจะหำรอืเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำและ
ผลลพัธอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
 

ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 คอือตัรำคิดลดที่ปรบัปรุงควำมเสี่ยง 
อ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ 359,364 305,028 212,865 200,374 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18.3) 35,276 17,353 69,780 64,836 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 394,640 322,381 282,645 265,210 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (11,532) (16,266) (1,681) (4,632) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 383,108 306,115 280,964 260,578 
     

ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 49,331 49,831 6,412 15,968 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 121,249 58,693 26,997 22,679 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18.4) 5,363 13,480 73,583 103,190 
อื่น ๆ 134,439 117,684 26,355 25,323 
รวมลูกหนี้อื่น 310,382 239,688 133,347 167,160 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  (46,701) (42,741) - - 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 263,681 196,947 133,347 167,160 

     

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 646,789 503,062 414,311 427,738 
 

ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกนิก ำหนด 311,653 253,117 255,561 238,380 
เกนิก ำหนดต ่ำกว่ำ 3 เดอืน 63,993 44,454 24,873 20,383 
เกนิก ำหนด 3 - 6 เดอืน 7,129 6,544 398 694 
เกนิก ำหนด 6 - 12 เดอืน 4,432 7,317 266 4,100 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 7,433 10,949 1,547 1,653 
 394,640 322,381 282,645 265,210 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (11,532) (16,266) (1,681) (4,632) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 383,108 306,115 280,964 260,578 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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9 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม 1,830,016 1,521,871 321,986 240,359 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค 168,877 193,631 - - 
ผลติภณัฑก์๊ำซ 101,469 117,267 - - 
ผลติภณัฑอ์ื่น 212,194 158,481 13,452 13,286 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 58,854 99,238 14,781 19,218 
รวม 2,371,410 2,090,488 350,219 272,863 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื     
    - ผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีม (707) (1,662) (585) (1,398) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั      
    - สนิคำ้อุปโภคบรโิภค (309) (774) - - 
สนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 2,370,394 2,088,052 349,634 271,465 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมผีลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมมูลค่ำ 0.71 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำ 80.04 ล้ำนบำท) 
และมูลค่ำ 0.58 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำ 69.90 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั แสดงด้วยมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัซึ่ง 
ต ่ำกว่ำรำคำทุน  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่งก ำหนดให้กิจกำรต้องส ำรองผลิตภัณฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมไว้ที่อตัรำร้อยละ 1  
ของปรมิำณกำรคำ้ในประเทศ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ยอดผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมไดร้วมผลติภณัฑท์ีก่ลุ่มกจิกำรและ
บรษิัทต้องส ำรองไว้ข ัน้ต ่ำมีมูลค่ำ 200.04 ล้ำนบำท และ 178.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
มลูค่ำ 143.37 ลำ้นบำท และ 130.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซึง่เป็นจ ำนวนทีสุ่ทธจิำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย(1) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10.2) - - 3,145,315 2,071,065 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10.3) 1,143,616 1,009,058 640,000 640,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม(2) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10.4) 858,605 801,109 11,816 40,000 
 2,002,221 1,810,167 3,797,131 2,751,065 
 
(1)  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ระบุได้และหนี้สนิรบัมำสุทธขิอง

บรษิัท สยำมออโต้แบคส ์จ ำกดั แล้ว ซึ่งเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกจิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2560) เรื่องกำรรวมธุรกจิ โดยกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวไม่ไดม้ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

(2)  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ด้มำ
และก ำลงัพจิำรณำกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิัท กรโีนเวท จ ำกดั และบรษิัท แมกซ์บทิ 
ดจิทิลั แอสเซท จ ำกดั ดงันัน้ รำคำซื้อทีสู่งกว่ำประมำณกำรมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธจิ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงใหถู้กตอ้ง
ต่อไปตำมมูลค่ำยุตธิรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกจิ โดยคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ภำยใน 12 เดอืน นับจำกวนัที่
กลุ่มกจิกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงักล่ำว 

 

10.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,810,167 2,751,065 
กำรเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - 1,074,250 
กำรซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 813 813 
กำรเรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัร่วม 11,003 11,003 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (40,000) 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (24,864) - 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม 157,823 - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรร่วมคำ้   
   และบรษิทัร่วมตำมวธิส่ีวนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษเีงนิได ้ 47,279 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  2,002,221 3,797,131 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10.1.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีเกิดขึ้น ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

พ.ศ. 2564  
 
บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอยี จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่15 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ตำมมตเิรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ของบรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ี
จ ำกัด ในสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมในอตัรำหุ้นละ 75 บำท ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 990,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น  
74.25 ลำ้นบำท 
 
บริษทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 22 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมมติเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิม่ของบรษิัท กำแฟพนัธุ์ไทย 
จ ำกดั โดยกำรเพิม่สดัส่วนหุ้นสำมญัในอตัรำหุน้ละ 100 บำท ส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 9 ล้ำนหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 
900 ลำ้นบำท 
 
บริษทั แมกซ์ กำรด์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ตำมมตเิรยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ของบรษิทั แมกซ์ กำร์ด จ ำกดั ใน
สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมในอัตรำหุ้นละ 50 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 1,999,996 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น  
100 ลำ้นบำท 
 

10.1.2  กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึ้น ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
 
บริษทั กรีโนเวท จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้สำมญัของบรษิทั กรโีนเวท จ ำกดั (GNV) จำกผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 
12,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 38.60 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 463,200 บำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24 ของทุน 
จดทะเบียนทัง้หมดของ GNV โดยบริษัทได้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญ หุ้นละ 3.60 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 43,200 บำท  
เมื่อวนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 และช ำระค่ำหุน้สำมญัส่วนทีเ่หลอื หุน้ละ 35 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 420,000 บำท 
เมื่อวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 GNV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 5 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำทเป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 20 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดย GNV ได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำว ในอตัรำหุ้นละ 65 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 9.75 ล้ำนบำท และบริษัทได้ช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิม จ ำนวน 36,000 หุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2.34 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญัของบรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชัน่ เซน็เตอร ์
จ ำกดั (PTS) จ ำนวน 399,998 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมทัง้สิน้ 40 ล้ำนบำท ใหแ้ก่บรษิทั สำมมติรมอเตอรส์แมนู
แฟคเจอรงิ จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 2 ลำ้นบำท 
 
บริษทั แมกซ์บิท ดิจิทลั แอสเซท จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ซื้อหุ้นสำมัญของบรษิัท แมกซ์บิท ดิจิทลั แอสเซท จ ำกัด (MDA) จำก 
ผูถ้ือหุ้นเดมิ จ ำนวน 70,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 350,000 บำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
35 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ MDA โดยบรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้สำมญัในอตัรำหุน้ละ 1.25 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 
87,500 บำท เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2564 และช ำระค่ำหุ้นสำมัญส่วนที่เหลือ 3.75 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
262,500 บำท เมื่อวนัที ่17 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2564 MDA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 1 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 100 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
20,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท โดย MDA ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว ในอตัรำหุน้ละ 1.25 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 24.75 ล้ำนบำท และบรษิัทได้ช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นเดมิ จ ำนวน 6,930,000 หุ้น  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 8.66 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่16 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจกำร วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั สถำนีบรกิำรน ้ำมนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 779,993 359,997 
บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - 14,447 
บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 14,997 15,547 
บรษิทั เอเวอรเ์รสต์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอนดสี ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอตลำส เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยผลติภณัฑก์๊ำซหุงตม้ 500,000 500,000 99.99 99.99 500,000 500,000 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

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

บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัยอ่ย  จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 100,000 25,750 99.99 99.99 100,000 25,750 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั แมกซ์ เวนเจอรส์ จ ำกดั 

(เดมิชื่อ บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั) 
ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจกำร วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 1,200,000 300,000 99.99 99.99 1,200,000 300,000 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 380,000 117,408 99.99 99.99 - - - - 
         บรษิทั จติรมำส จ ำกดั จ ำหน่ำยเครือ่งส ำอำงและ 45,000 45,000 99.99 99.99 - - - - 
              (เดมิชื่อ บรษิทั จติรมำส แคเทอริง่ จ ำกดั)    ผลติภณัฑเ์สรมิควำมงำม         
บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั  ขนส่งสนิคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 - 260,000 
บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลชูัน่ จ ำกดั รบัเหมำก่อสรำ้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 3,000 - 
บรษิทั บพีทีจี ีจ ำกดั สถำนีบรกิำรน ้ำมนั 100,000 100,000 59.99 59.99 60,000 60,000 - - 
บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์สื่อสำรขอ้มลู  

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

บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อม 
   บ ำรุงรกัษำรถยนต ์

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

บรษิทั แมกซ์ กำรด์ จ ำกดั บรกิำรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 200,000 100,000 99.99 99.99 200,000 100,000 - - 
บรษิทั แมกซ์ โซลชูนั เซอรว์สิ จ ำกดั บรกิำรสนับสนุนบตัร 

   อเิลก็ทรอนิกส ์
250 250 99.96 99.96 250 250 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      3,145,315 2,071,065 797,990 649,991 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 1,143,616 1,009,058 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้    640,000 640,000 1,143,616 1,009,058 - - 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้    640,000 640,000 - - 

 
(1) บรษิัท พพีพี ีกรนี คอมเพล็กซ์ จ ำกดั (PPP Green) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบรษิัท กบับรษิัท ทซีีจ ีโฮลดิ้งส ์จ ำกดั และบรษิัท อำร์แอนด์ด ีเกษตรพฒันำ จ ำกดั PPP Green เป็นบรษิัทจ ำกดั 

ประกอบกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปำล์มแบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มกจิกำรในกำรลดภำระและควำมเสีย่งในกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้น
กระบวนกำรผลติน ้ำมนัดเีซล โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ บรษิทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของ PPP Green ไปวำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัส ำหรบัเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 อำม่ำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสนิคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 804,460 758,469 24,864 24,864 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุง         
   เซน็เตอร ์จ ำกดั    ส ำหรบัรถบรรทุก - 40.00 - 40,000 - 460 - - 
บรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 42,727 42,180 - - 
บรษิทั กรโีนเวท จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยพชืผลทำงกำรเกษตร 24.00 - 2,803 - 2,634 - - - 
บรษิทั แมกซ์บทิ ดจิทิลั แอสเซท จ ำกดั นำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลั 35.00 - 9,013 - 8,784 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    671,666 699,850 858,605 801,109 24,864 24,864 
 
(1) กลุ่มกจิกำรได้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร 2 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมกรรมกำร กลุ่มกิจกำรจงึมอีิทธพิลอย่ำงมสีำระส ำคญัในบรษิัท พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั 

(PP5) ถงึแมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็ำม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำร 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  ข้อมูลทำงกำรเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 โซลูชนั เซน็เตอร ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบัรถบรรทุก - 40.00 - 40,000 - - 
บรษิทั กรโีนเวท จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยพชืผลทำงกำรเกษตร 24.00 - 2,803 - - - 
บรษิทั แมกซ์บทิ ดจิทิลั แอสเซท จ ำกดั นำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลั 35.00 - 9,013 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    11,816 40,000 - - 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สุทธิ 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 10,853,151 1,072,117 
ซื้อสนิทรพัย ์ 1,657,487 31,436 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (2,281) (74,663) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (14,641) (280) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,323,453) (76,819) 
กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 4,757 - 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตฯุ ขอ้ 12) 132,920 1,010 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 11,307,940 952,801 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดิน ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 17.64 ล้ำนบำท ไปเป็นหลกัทรพัย ์
ค ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวในหมำยเหตุฯ ขอ้ 13 
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สุทธิ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 23,661,590 440,902 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 1,379,225 4,098 
ค่ำเสื่อมรำคำ (884,506) (43,752) 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ 39,737 (159) 
กำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ใหม่ (246,225) (29,820) 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมำยเหตฯุ ขอ้ 11) (132,920) (1,010) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 23,816,901 370,259 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำที่หมดอำยุ และ
ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ บรษิทัจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัย์ดงักล่ำวซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชสุีทธ ิ132.92 ลำ้นบำท
เป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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13 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,656,272 2,790,329 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด 1,027,000 500,000 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด (1,278,828) (895,382) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกูย้มื 821 821 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,405,265 2,395,768 
หกั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,291,017) (951,183) 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 2,114,248 1,444,585 
 
กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกู้ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 
เมื่อวนัที ่14 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง โดยมวีงเงนิกู้ยมื
เป็นจ ำนวนเงนิไม่เกนิ 27 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืดงักล่ำวเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบำททีม่หีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั มอีำยุ 7 ปี และมี
อตัรำดอกเบี้ย MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงทีต่่อปี และมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุกเดอืน โดยมี
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบีย้งวดแรกเมื่อวนัที ่25 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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14 หุ้นกู้ สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
และข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ  4,090,602 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู้  3,379 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  4,093,981 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ  (1,399,503) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ  2,694,478 
 

หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท ทัง้นี้ บรษิทัต้องปฎิบตัติำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประเภทตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 

15 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั มดีงันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 19,528,783 448,914 
กระแสเงนิสด:   
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (626,617) (39,524) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
กำรเพิม่ขึน้ของสญัญำเช่ำ 1,216,907 4,098 
กำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำ 39,737 (159) 
กำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ (255,685) (29,820) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 19,903,125 383,509 
หกั ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ (610,287) (47,758) 
 19,292,838 335,751 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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16 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้ 103,127 57,603 27,846 21,855 
ค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ 42,893 1,471 - - 
เงนิประกนัคู่สญัญำ 20,910 19,513 16,444 17,247 
ประมำณกำรหนี้สนิค่ำรือ้ถอน 15,812 16,048 5,524 5,399 
อื่นๆ 248 163 248 164 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 182,990 94,798 50,062 44,665 
 

17 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลรบัรูด้ว้ยประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำภำษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนักทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้ ำหรบังวดระหว่ำงกำลเกำ้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 คอื อตัรำรอ้ยละ 20.43 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกจิกำร และอตัรำร้อยละ (1.63) ต่อปีส ำหรบั
บรษิทั เปรยีบเทยีบกบัประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหวำ่งกำลเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 คอื
อตัรำรอ้ยละ 20.20 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกจิกำร และอตัรำรอ้ยละ 1.79 ต่อปีส ำหรบับรษิทั ทัง้นี้อตัรำภำษีเงนิไดข้องงวดระหว่ำงกำล
ในงวดปัจจุบนัมอีตัรำทีส่งูกว่ำงวดก่อนส ำหรบักลุ่มกจิกำรเนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดท้ีไ่ม่เสยีภำษีและมอีตัรำทีต่ ่ำกว่ำส ำหรบั
บรษิทัเนื่องจำกกำรเพิม่ของรำยไดท้ีไ่ม่เสยีภำษ ี
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 25.12 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 116,564 155,035 
   - บรษิทัร่วม 49,154 20,810 36,393 20,363 
   - กำรร่วมคำ้ 331 1,392 331 1,392 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 229,893 183,646 227,401 183,204 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 15,102 15,279 
   - กำรร่วมคำ้ 3,932 3,285 - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 431,551 533,270 
   - บรษิทัร่วม 136,742 72,854 105,497 71,701 
   - กำรร่วมคำ้ 389 5,829 389 5,829 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 649,979 517,578 643,022 515,293 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 42,161 49,491 
   - กำรร่วมคำ้ 9,761 7,010 - - 
 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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18.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 55,336 68,368 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 76,696 81,345 
   - กำรร่วมคำ้ 1,679 1,638 1,679 1,103 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 52,127 65,907 
   - กำรร่วมคำ้ 2,992 4,773 2,992 4,651 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,051 915 1,009 793 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - กำรร่วมคำ้ - 3,213 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,029,686 619,601 307,341 278,314 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 22,941 27,368 
   - บรษิทัร่วม 183,125 118,398 20,837 14,678 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,989 1,919 - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 13,518 12,866 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,505 3,009 2,019 1,358 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 186,393 210,908 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 235,971 245,290 
   - กำรร่วมคำ้ 5,725 5,788 5,725 3,736 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 171,067 200,121 
   - กำรร่วมคำ้ 9,140 14,000 9,140 13,707 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,034 2,333 2,918 1,887 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - กำรร่วมคำ้ - 9,763 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,974,301 1,928,254 931,668 737,916 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 82,378 84,186 
   - บรษิทัร่วม 529,457 404,973 63,273 50,796 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 6,003 5,708 - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 95,834 34,044 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,975 8,662 4,057 3,730 
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18.3 ลูกหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 40,560 52,140 
   - บรษิทัร่วม 21,543 8,962 18,285 6,513 
   - กำรร่วมคำ้ 2,653 1,826 - 64 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,080 6,565 10,935 6,119 
 35,276 17,353 69,780 64,836 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 16,558 22,403 
   - บรษิทัร่วม 53,602 69,121 6,380 6,210 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 44,469 11,798 19,613 9,448 
 98,071 80,919 42,551 38,061 

 

18.4 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 69,807 94,292 
   - บรษิทัร่วม 69 7,082 3 2,500 
   - กำรร่วมคำ้ 5,109 6,038 3,588 6,038 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 185 360 185 360 
 5,363 13,480 73,583 103,190 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 7,819 11,366 
   - บรษิทัร่วม - 364 - - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,188 2,030 22 - 
 4,188 2,394 7,841 11,366 
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18.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 325,188 2,300,460 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด - 6,483,204 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด (128,788) (6,576,367) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 196,400 2,207,297 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 11,346 12,897 
   - กำรร่วมคำ้ 2,893 4,803 2,893 4,804 
 2,893 4,803 14,239 17,701 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 12,908 19,184 
   - กำรร่วมคำ้ 2,894 4,651 2,894 4,651 
 2,894 4,651 15,802 23,835 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 40,539 46,487 
   - กำรร่วมคำ้ 9,042 13,707 9,042 13,707 
 9,042 13,707 49,581 60,194 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจ ำนวน 2,010.90 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
ในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่26 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่27 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กำรร่วมค้ำจ ำนวน 196.40 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิ 
ในสกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อปี โดยมกี ำหนดกำรช ำระคนืเงนิต้นและจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้ในวนัที ่31 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

18.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 5,458,675 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด - 5,400 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด - (1,578,607) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 3,885,468 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - (1,124,808) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 2,760,660 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 5,909 9,242 

 - - 5,909 9,242 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 36,522 46,463 

 - - 36,522 46,463 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 127,701 152,407 
 - - 127,701 152,407 

 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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18.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 35,530 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด - 734,685 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด - (355,215) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 415,000 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยู่ใน     
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 804 738 
 - - 804 738 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 189 510 
 - - 189 510 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 887 3,831 
 - - 887 3,831 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยจ ำนวน 415 ล้ำนบำท เป็นตัว๋สัญญำใช้เงิน 
ในสกุลเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิต้นและ
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่22 กนัยำยน พ.ศ. 2565 

 
18.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 37,687 23,129 31,454 20,050 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,875 2,582 2,400 2,310 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 40,562 25,711 33,854 22,360 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 96,273 77,706 75,173 70,723 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8,596 7,727 7,235 6,992 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 104,869 85,433 82,408 77,715 

 
19 เงินปันผลจ่ำย 

 
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 เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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20 ภำระผกูพนัและสญัญำท่ีส ำคญั 

 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงจำกงวดปีบัญชีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ยกเวน้สญัญำและจ ำนวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงส ำหรบัภำระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
ภำระผกูพนั 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัในเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
ก) กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัภำยใตห้นังสอืสญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงนิส ำหรบัสญัญำซื้อขำยน ้ำมนั

กบับรษิทัคำ้น ้ำมนัหลำยแห่งและเพื่อวตัถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ำรวม 2,046.24 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 311.91 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มลูค่ำ 2,185.87 ลำ้นบำท และมลูค่ำ 321.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
ข) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับงำนรบัเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม  

คลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำรน ้ำมนัจ ำนวน 806.05 ล้ำนบำท และจ ำนวน 78.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 824 ลำ้นบำท และจ ำนวน 80.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
วงเงินสินเช่ือ 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้ใช้จำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งจ ำนวน  
1,843.01 ล้ำนบำท และจ ำนวน 645 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 2,185.87 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
321.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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