
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

กรรณ  ตณัฑวิรตัน์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10456 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,427,356 1,701,454 457,254 194,914

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สุทธิ 7 873,551 721,677 644,472 535,917

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.5 196,400 196,400 3,042,532 2,228,307

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถงึกาํหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี 16.6 - - 962,271 1,042,115

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 8 2,316,079 2,239,423 399,199 344,647

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4,813,386 4,858,954 5,505,728 4,345,900

ข้อมลูทางการเงินรวม

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั 5,052 5,000 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 6 698,614 724,742 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั สุทธิ 16.6 - - 2,333,095 2,552,762

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 - - 3,145,314 3,145,314

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,230,321 1,184,389 640,000 640,000

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9 873,670 859,219 28,668 11,816

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน สุทธิ 426,411 408,889 131,374 131,463

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 10 11,626,064 11,505,353 936,193 942,230

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 11 23,923,065 23,865,735 354,789 368,198

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 301,051 282,560 179,804 170,585

ค่าความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 312,938 274,243 44,190 33,206

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 468,760 362,134 165,721 125,716

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 39,918,929 39,525,247 7,959,148 8,121,290

รวมสินทรพัย์ 44,732,315 44,384,201 13,464,876 12,467,190

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี� 3



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 14,669 246,955 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 5,554,966 5,999,508 968,394 903,583

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 2,940,000 2,190,000 700,000 -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.7 - - 497,790 250,890

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12 1,403,076 1,211,842 1,078,851 887,617

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื�น

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2,880 3,120 - -

ส่วนของหุน้กูท้ ี�ถงึกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหนึ�งปี สุทธิ 13 1,697,589 2,099,501 1,697,589 2,099,501

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

ที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี สุทธิ 14 603,247 602,665 50,150 50,219

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 154,551 96,140 - -

รวมหนี� สินหมนุเวียน 12,370,978 12,449,731 4,992,774 4,191,810

หนี� สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 12 1,730,348 1,825,460 1,222,797 1,236,853

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11,819 11,819 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื�น 10,800 11,280 - -

หุน้กู ้สุทธิ 13 2,195,310 1,995,647 2,195,310 1,995,647

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษยีณอายุ 228,649 212,847 102,625 98,252

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 37,957 - 37,957 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 14 19,497,759 19,393,547 320,649 333,006

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 56,509 56,277 - -

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 254,412 227,758 55,220 53,170

รวมหนี� สินไมห่มนุเวียน 24,023,563 23,734,635 3,934,558 3,716,928

รวมหนี� สิน 36,394,541 36,184,366 8,927,332 7,908,738

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้

มลูค่าที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 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 5,240,008 5,081,458 1,503,320 1,524,228

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (44,615) (20,554) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 8,229,617 8,095,128 4,537,544 4,558,452

ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 108,157 104,707 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,337,774 8,199,835 4,537,544 4,558,452

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ 44,732,315 44,384,201 13,464,876 12,467,190

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 38,969,343 32,263,662 6,392,926 4,345,387

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (36,393,683) (29,435,234) (6,152,207) (4,093,075)

กาํไรขั �นต้น 2,575,660 2,828,428 240,719 252,312

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื�น 50,989 35,414 117,727 155,829

รายไดอ้ื�น 37,828 43,649 95,093 88,413

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 31,514 - 31,528 -

คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,809,573) (1,729,899) (212,167) (176,157)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (376,457) (326,686) (205,235) (214,415)

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่

   เครื�องมอืทางการเงนิ สทุธิ (37,957) 613 (37,957) 613

ตน้ทุนทางการเงนิ (282,037) (273,847) (61,600) (64,257)

สว่นแบ่งกําไรสทุธจิากเงนิลงทุน

ในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 9.1 26,689 78,272 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 216,656 655,944 (31,892) 42,338

(คา่ใชจ้่าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 15 (53,165) (124,573) 10,984 (12,279)

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 163,491 531,371 (20,908) 30,059

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 160,041 531,370 (20,908) 30,059

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 3,450 1 - -

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 163,491 531,371 (20,908) 30,059

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) 0.10 0.32 (0.01) 0.02

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 163,491 531,371 (20,908) 30,059

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนั

         ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ (1,864) - - -

   - การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

         ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

         กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (26,128) (9,621) - -

   - ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท

         รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไร

         หรอืขาดทุนในภายหลงั 5,598 1,924 - -

   รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (22,394) (7,697) - -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   - สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื�นจากการรว่มคา้

         และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (3,158) 15,254 - -

   รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,158) 15,254 - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น

สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ (25,552) 7,557 - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 137,939 538,928 (20,908) 30,059

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 134,489 538,927 (20,908) 30,059

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 3,450 1 - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 137,939 538,928 (20,908) 30,059

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การวดัมูลค่า ส่วนแบ่งกาํไร

เงินลงทุนใน (ขาดทุน) ส่วนเกินจาก

ตราสารทุน เบด็เสรจ็อื�น การเพิ�มสดัส่วน รวม รวมส่วนของ

 ทุนที�ออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง ผ่านกาํไรขาดทุน จากการร่วมค้า การถือหุ้น องคป์ระกอบอื�นของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อื�น และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,670,000 1,185,430 178,794 5,081,458 1,014 (27,365) 5,797 (20,554) 8,095,128 104,707 8,199,835

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 158,550 (20,903) (3,158) - (24,061) 134,489 3,450 137,939

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,670,000 1,185,430 178,794 5,240,008 (19,889) (30,523) 5,797 (44,615) 8,229,617 108,157 8,337,774

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 ทุนที�ออกและ  สาํรอง

ชาํระแล้ว  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  รวมส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 30,059 30,059

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,670,000 1,185,430 178,794 1,524,228 4,558,452

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (20,908) (20,908)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,670,000 1,185,430 178,794 1,503,320 4,537,544

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิไดส้ําหรบังวด 216,656 655,944 (31,892) 42,338

รายการปรบัปรงุกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดําเนินงาน

   - ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 764,483 732,736 44,827 46,256

- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้

   และเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 1,538 1,337 1,538 1,337

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (31,528) - (31,528) -

- ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน 76 131 40 115

- (การกลบัรายการ) ค่าเผื�อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (335) 450 377 753

- ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 13,938 12,603 4,373 3,964

- (กําไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธิ 1,746 823 750 (2,493)

- ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 10 264 506 - 13

- ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 10 163 266 - -

- (การกลบัรายการ) ค่าเผื�อการลดลงของ

   มลูค่าสนิคา้คงเหลอืและค่าเผื�อสนิคา้ลา้สมยั 8 1,357 (1,030) 1,308 (518)

- กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสญัญาเชา่

   และการประเมนิหนี�สนิใหม่ (4,483) (1,402) (49) -

- (กําไร) ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเครื�องมอืทางการเงนิ สุทธิ 37,957 (613) 37,957 (613)

- ดอกเบี�ยรบั (3,085) (3,430) (53,771) (65,732)

- ดอกเบี�ยจา่ย 280,418 271,276 60,194 62,773

- ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทนุในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 9.1 (26,689) (78,272) - -

   กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดําเนินงาน 1,252,476 1,591,325 34,124 88,193

   การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (148,714) (162,859) (104,791) (112,725)

- สนิคา้คงเหลอื (78,013) 276,805 (55,860) 10,071

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (106,626) (11,205) (40,005) (9,718)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (422,554) 1,642,095 54,789 266,530

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 26,577 21,036 2,010 1,883

เงนิสดรบัจาก (ใชไ้ปใน) การดําเนินงาน 523,146 3,357,197 (109,733) 244,234

- รบัจากดอกเบี�ย 3,148 4,964 55,597 64,609

- จา่ยค่าดอกเบี�ย (282,950) (213,268) (59,985) (64,037)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (30,509) (17,072) (5,969) (7,286)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 212,835 3,131,821 (120,090) 237,520

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยจากเงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระคํ�าประกนั (52) - - -

เงนิสดจา่ยซื�อเงนิลงทนุและชาํระค่าหุน้เพิ�มทนุในการรว่มคา้ 9.1 (35,592) - (15,592) -

เงนิสดจา่ยซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ (19,148) (37,768) - -

เงนิสดจา่ยซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (598,329) (374,323) (8,814) (13,499)

เงนิสดจา่ยสําหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (149,414) (141,383) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 236 34 20 76,428

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (27,022) (32,041) (17,726) (17,106)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.5 - 128,788 2,591,775 1,906,023

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.5 - - (3,406,000) (1,564,665)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.6 - - 299,511 325,932

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื�น - 168 - 168

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (829,321) (456,525) (556,826) 713,281

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ (232,286) (433,428) - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิสุทธิ 750,000 (1,850,000) 700,000 (500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.7 - - 483,000 9,185

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.7 - - (236,100) (9,495)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 500,000 500,000 500,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (372,559) (395,364) (291,503) (281,122)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวกจิการอื�น (720) - - -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 13 1,200,000 - 1,200,000 -

เงนิสดจา่ยเพื�อไถ่ถอนหุน้กู้ 13 (1,400,000) - (1,400,000) -

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ 13 (3,578) - (3,578) -

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 14 (98,469) (195,358) (12,563) (12,771)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 342,388 (2,374,150) 939,256 (794,203)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�น  สุทธิ (274,098) 301,146 262,340 156,598

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,701,454 941,728 194,914 155,954

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,427,356 1,242,874 457,254 312,552

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

- เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

 ที�ครบกําหนดภายในสามเดอืน 1,427,356 1,242,874 457,254 312,552

1,427,356 1,242,874 457,254 312,552

ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด

- ซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 4,630 649 - -

- ซื�ออาคารและอปุกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 189,171 147,799 16,385 7,018

- ซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 5,819 908 2,584 438

- การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชโ้ดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 253,038 140,645 186 1,538

- เจา้หนี�ค่าหุน้เพิ�มทนุสําหรบัเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,260 - 1,260 -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรเทาความรุนแรงลงตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2565 

ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศยงัคงทรงตัวเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้

ปรมิาณการขายน้ํามนัของกลุ่มกจิการไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนอย่างมสีาระสาํคญั อย่างไรกต็าม 

ภาพรวมสถานการณ์ราคาน้ํามนัในประเทศไทยปรบัตวัเพิม่ขึน้ส่งผลให้ราคาต้นทุนขายปลกีน้ํามนัสูงขึน้ ในขณะที่ภาครฐั 

มกีารประกาศตรงึราคาขายปลกีน้ํามนัดเีซล เพื่อช่วยเหลอืผลกระทบต่อภาคประชาชน ส่งผลใหก้ําไรขัน้ตน้ของกลุ่มกจิการ

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนจํานวน 7,558 ล้านบาท (ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 7,591 ลา้นบาท) กลุ่มกจิการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบั

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้อย่างพอเพียงและกลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคต 

ผ่านแผนการเงนิ ทัง้นี้กลุ่มกิจการมีแหล่งเงนิทุนเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกระแสเงนิสดเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจและ

สามารถชําระคนืหนี้สนิดงักล่าวเมื่อถึงกําหนดชําระ โดยกลุ่มกิจการมวีงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้จากสถาบนัการเงนิ

จํานวน 1,405 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจการยงัคงสามารถดํารงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตามขอ้กําหนดของสถาบนั

การเงนิและข้อกําหนดของหุ้นกู้ รวมทัง้ผู้บรหิารอยู่ในระหว่างดําเนินการเพิ่มวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพื่อเสรมิ 

สภาพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิการ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํา

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกจิการ  
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4 ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 
 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยสาํคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ

และแหล่งทีม่าของขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

5 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน - ข้อมลูทางการเงินรวม 
 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานทีร่ายงานสามสว่นงาน ซึง่ประกอบดว้ยการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑแ์ก๊ส และ

วสัดุอุปกรณ์สําหรบัสถานีบรกิารน้ํามนั การจดัจําหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภค และการขนส่ง ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงาน 

ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคอืประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหวา่งกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 38,380,984 543,643 430,353 (385,637) 38,969,343 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (36,094,895) (365,708) (318,717) 385,637 (36,393,683) 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 2,286,089 177,935 111,636 - 2,575,660 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอืน่     50,989 

รายไดอ้ืน่     37,828 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น สทุธ ิ     31,514 

คา่ใชจ้่ายในการขาย     (1,809,573) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     (376,457) 

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอื      

   ทางการเงนิสทุธ ิ     (37,957) 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (282,037) 

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน      

   ในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม     26,689 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้     216,656 

ภาษเีงนิได ้     (53,165) 

กาํไรสาํหรบังวด     163,491 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสทุธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     (25,552) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     137,939 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหวา่งกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 31,809,062 420,259 405,085 (370,744) 32,263,662 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (29,231,269) (294,646) (280,063) 370,744 (29,435,234) 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 2,577,793 125,613 125,022 - 2,828,428 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรพัยแ์ละบรกิารอืน่     35,414 

รายไดอ้ืน่     43,649 

คา่ใชจ้่ายในการขาย     (1,729,899) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     (326,686) 

กาํไรจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอื      

   ทางการเงนิ สทุธ ิ     613 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (273,847) 

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน      

   ในการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม     78,272 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้     655,944 

ภาษเีงนิได ้     (124,573) 

กาํไรสาํหรบังวด     531,371 

กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวดสทุธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     7,557 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     538,928 

 
(1) ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานเกีย่วกบัรายไดค้่าขนส่งตามตารางขา้งตน้นัน้ไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานเท่านัน้ ทัง้นี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 

รายไดค้า่ขนสง่จากลกูคา้ภายนอกจะแสดงรวมในรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 

กลุ่มกจิการมรีายได้จากการขายและการให้บรกิาร โดยใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรายได้ส่วนใหญ่

เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิการไมม่รีายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกรายหนึ่งรายใดทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
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หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

16 

 

6 มลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงการแสดงมูลค่า

ยุติธรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบญัช ี

วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 3 - 698,614 - 698,614 698,614 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - 698,614 - 698,614 698,614 

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 3,133,424 3,133,424 3,136,262 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ       

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 11,819 11,819 11,843 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่น 2 - - 13,680 13,680 13,698 

หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 3,892,899 3,892,899 3,913,170 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตน้และ       

       อตัราดอกเบีย้ต่างสกุลเงนิ 2 37,957 - - 37,957 37,957 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  37,957 - 7,051,822 7,089,779 7,112,930 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

 
      

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่    

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 3,295,366 3,295,366 3,299,098 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - - 3,295,366 3,295,366 3,299,098 

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 2,301,648 2,301,648 2,304,029 

หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 3,892,899 3,892,899 3,913,170 

ตราสารอนุพนัธ ์ 

   - สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตน้และ  

 

     

       อตัราดอกเบีย้ต่างสกุลเงนิ 2 37,957 - - 37,957 37,957 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  37,957 - 6,194,547 6,232,504 6,255,156 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

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

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

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 3,037,302 3,037,302 3,040,311 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ       

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 11,819 11,819 11,844 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่น 2 - - 14,400 14,400 14,420 

หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,095,148 4,095,148 4,120,569 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  - - 7,158,669 7,158,669 7,187,144 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวมราคา 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

       

สินทรพัยท์างการเงิน       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่       

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 3,594,877 3,594,877 3,599,005 

รวมสินทรพัยท์างการเงิน  - - 3,594,877 3,594,877 3,599,005 

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 2,124,470 2,124,470 2,127,007 

หุน้กู ้สทุธ ิ 2 - - 4,095,148 4,095,148 4,120,569 

รวมหน้ีสินทางการเงิน  - - 6,219,618 6,219,618 6,247,576 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายต่อไปนี้มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่า

ตามบญัช ี

 

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - เงนิมดัจาํ 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - เงนิมดัจาํ 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - เงนิคํ้าประกนัและ 

  เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - เงนิคํ้าประกนั 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

19 

 

มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 

ขอ้มลูระดบั 1: มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ปัจจุบนัหรอืราคาปิดทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2: มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้

อยา่งมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกลุ่มกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3: มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตได้

ในตลาด 

 

6.1 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 
  

เงนิใหกู้ย้มื และเงนิกูย้มื คดิลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของตลาด 

ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 

หุน้กู ้ อา้งองิราคาปิดครัง้ล่าสดุของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทาํการสดุทา้ยของงวด 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ เปรยีบเทยีบราคาตลาดกบัสญัญาแบบเดยีวกนัทีม่กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง

และราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลกัษณะรายการที่แท้จรงิสําหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ทีเ่หมอืนกนั 

 

6.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 3 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ 

 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พนับาท พนับาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ 

   ยุตธิรรมผา่นกาํไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

698,614 724,742 อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 7.5  รอ้ยละ 8.4 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
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ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยตุธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม   

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 

 

 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

  

ข้อมูลท่ีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ 

   ยุตธิรรมผา่นกาํไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 1.00 ลดลง 231,350 เพิม่ขึน้ 335,700 

 

ขัน้ตอนการประเมินมลูค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุติธรรมจะหารอืเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิมูลค่าและ

ผลลพัธอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นคํานวณจากประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 

ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง 

อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาวา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนี้การคา้ 521,046 433,432 310,268 247,671 

ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 16.3) 47,838 39,369 177,060 93,103 

รวมลกูหนี้การคา้ 568,884 472,801 487,328 340,774 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (13,453) (13,633) (2,478) (2,101) 

ลกูหนี้การคา้ สุทธ ิ 555,431 459,168 484,850 338,673 
     

ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 73,839 58,782 15,747 15,378 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 145,693 71,453 42,816 18,328 

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 16.4) 2,732 2,727 88,781 91,260 

อื่น ๆ 147,115 180,961 12,278 72,278 

รวมลกูหนี้อื่น 369,379 313,923 159,622 197,244 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่  (51,259) (51,414) - - 

ลกูหนี้อื่น สุทธ ิ 318,120 262,509 159,622 197,244 
     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 873,551 721,677 644,472 535,917 
 

ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไมเ่กนิกาํหนด 467,632 384,543 462,458 319,076 

เกนิกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดอืน 80,807 72,695 21,986 19,097 

เกนิกาํหนด 3 - 6 เดอืน 7,939 2,513 405 499 

เกนิกาํหนด 6 - 12 เดอืน 5,822 5,900 890 665 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 6,684 7,150 1,589 1,437 

 568,884 472,801 487,328 340,774 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (13,453) (13,633) (2,478) (2,101) 

ลกูหนี้การคา้ สุทธ ิ 555,431 459,168 484,850 338,673 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้าคงเหลือ สทุธิ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม 1,617,206 1,689,091 346,624 307,017 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 200,066 200,295 - - 

ผลติภณัฑก๊์าซ 93,214 80,438 - - 

ผลติภณัฑอ์ื่น 225,101 181,356 15,943 10,843 

สนิคา้ระหวา่งทาง 183,444 89,838 38,718 27,565 

รวม 2,319,031 2,241,018 401,285 345,425 

หกั คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื     

    - ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม (2,215) (1,039) (2,086) (778) 

 คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั      

    - สนิคา้อุปโภคบรโิภค (737) (556) - - 

สนิคา้คงเหลอื สทุธ ิ 2,316,079 2,239,423 399,199 344,647 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมผีลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีมมลูคา่ 94.61 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 มูลค่า 76.99 ล้านบาท) และมูลค่า 87.97 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่า 65.88 ล้านบาท) 

ตามลาํดบั แสดงดว้ยมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัซึง่ตํ่ากวา่ราคาทุน  

 

ภายใต้ขอ้กําหนดของกระทรวงพลงังาน กําหนดให้กลุ่มกจิการต้องสํารองผลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมและก๊าซปิโตรเลยีม

เหลวไว้ที่อัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของปริมาณการค้าในประเทศไทยตามลําดับ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  

กลุ่มกิจการและบรษิัทต้องสํารองผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขัน้ตํ่ามูลค่า 184.76 ล้านบาท และ 144.73 ล้านบาท ตามลําดบั  

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สาํรองผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมไวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 1 ของปรมิาณการคา้ในประเทศไทย มูลค่า 

207.02 ลา้นบาท และ 181.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึง่เป็นจาํนวนทีส่ทุธจิากคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) - - 3,145,314 3,145,314 

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.3) 1,230,321 1,184,389 640,000 640,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.4) 873,670 859,219 28,668 11,816 

 2,103,991 2,043,608 3,813,982 3,797,130 
 

9.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษทัร่วม สามารถวิเคราะหไ์ด้ดงัน้ี 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  2,043,608 3,797,130 

การซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 20,000 - 

การเรยีกชาํระคา่หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัรว่ม 16,852 16,852 

สว่นแบ่งกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และบรษิทัร่วม 26,689 - 

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากบรษิทัร่วม   

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได ้ (3,158) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  2,103,991 3,813,982 

 

9.1.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

 

บริษทั ทรีซิกซต้ี์ ซพัพลายเชน จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จํากดั (MVT) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อมของบรษิัท 

ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ทรซีกิซ์ตี้ ซพัพลายเชน จํากดั จํานวน 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4,000 บาท รวมเป็น

จํานวนเงินทัง้สิ้น 20 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.69 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัท ทรีซิกซ์ตี ้ 

ซพัพลายเชน จาํกดั โดย MVT ไดจ้่ายชาํระคา่หุน้สามญัดงักล่าวแลว้ เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธ ิ

ทีไ่ดม้าและกําลงัพจิารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั ทรซีกิซ์ตี้ ซพัพลายเชน จํากดั 

ดงันัน้ ราคาซื้อทีสู่งกว่าประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธจิําเป็นต้องปรบัปรุงใหถู้กต้องต่อไปตามมูลค่า

ยุตธิรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัทีก่ลุ่มกจิการ

ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ดงักล่าว 

 

9.1.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

 

บริษทั แมกซบิ์ท ดิจิทลั แอสเซท จาํกดั 

 

เมือ่วนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้่ายชาํระคา่หุน้ตามมตเิรยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั แมกซบ์ทิ ดจิทิลั 

แอสเซท จํากดั ในสดัส่วนการถอืหุน้เดมิในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท สาํหรบัหุน้จํานวน 6,930,000 หุน้ รวมเป็นจํานวน

เงนิทัง้สิน้ 5.20 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ตามมตเิรยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั แมกซ์บทิ ดจิทิลั 

แอสเซท จํากดั ในสดัส่วนการถอืหุน้เดมิในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท สาํหรบัหุน้จํานวน 6,930,000 หุน้ รวมเป็นจํานวน

เงนิทัง้สิน้ 10.40 ลา้นบาท 

 

บริษทั กรีโนเวท จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 บรษิัท กรโีนเวท จํากดัได้มมีติเรยีกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบรษิัท ในสดัส่วน 

การถอืหุน้เดมิ สาํหรบัหุน้สามญัจาํนวน 36,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 35 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1.26 ลา้นบาท  

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัยงัไมไ่ดช้าํระคา่หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั กรโีนเวท จาํกดั 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธ ิ

ทีไ่ด้มาและกําลงัพจิารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิัท แมกซ์บทิ ดจิทิลั แอสเซท 

จํากดั และบรษิทั กรโีนเวท จํากดั ดงันัน้ ราคาซื้อที่สูงกว่าประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธจิําเป็นต้อง

ปรบัปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตามมูลค่ายุตธิรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน 

12 เดอืน นบัจากวนัทีก่ลุ่มกจิการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มดงักล่าว 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัยอ่ยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปนี้ 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีชาํระแล้ว 

สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จาํกดั สถานีบรกิารน้ํามนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 - - 

บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บรษิทั เอเวอรเ์รสต ์ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอนดสี ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอตลาส เอน็เนอย ีจาํกดั และบรษิทัยอ่ย จาํหน่ายผลติภณัฑก์๊าซหุงตม้ 500,000 500,000 99.99 99.99 500,000 500,000 - - 

   - บรษิทัยอ่ย          
         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

   และก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 

100,000 
 

100,000 

 

99.99 

 

99.99 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจาํกดั และบรษิทัยอ่ย  จาํหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 - - 
   - บรษิทัยอ่ย          
         บรษิทั แมกซ ์เวนเจอรส์ จาํกดั  ธุรกจิรว่มลงทุน 50,000 50,000 99.99 99.99 - - - - 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีชาํระแล้ว 

สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          

บรษิทั กาแฟพนัธุไ์ทย จาํกดั และบรษิทัยอ่ย จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 1,200,000 1,200,000 99.99 99.99 1,199,999 1,199,999 - - 

   - บรษิทัยอ่ย          

         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 380,000 380,000 99.99 99.99 - - - - 

         บรษิทั จติรมาส จาํกดั จาํหน่ายเครื่องสาํอางและ         

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

บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จาํกดั  ขนสง่สนิคา้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 - - 

บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลชูัน่ จาํกดั รบัเหมาก่อสรา้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

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

บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จาํกดั พฒันาอุปกรณ์สือ่สารขอ้มลู  

   ภายในสถานีบรกิาร 

 

4,950 

 

4,950 

 

59.99 

 

59.99 

 

2,970 

 

2,970 

 

- 

 

- 

บรษิทั สยามออโตแ้บคส ์จาํกดั ศนูยบ์รกิารและซ่อม 

   บาํรุงรกัษารถยนต ์

 

169,900 

  

         169,900 

 

76.52 

 

76.52 

 

84,701 

 

84,701 

 

- 

 

- 

บรษิทั แมกซ ์การด์ จาํกดั บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 200,000 200,000 99.99 99.99 200,000 200,000 - - 

บรษิทั แมกซ ์โซลูชนั เซอรว์สิ จาํกดั บรกิารสนับสนุนบตัร 

   อเิลก็ทรอนิกส ์

 

250 

 

250 

 

99.96 

 

99.96 

 

250 

 

250 

 

- 

 

- 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย      3,145,314 3,145,314 - - 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

ราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหวา่งงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00(1) 40.00(1) 640,000 640,000 1,210,446 1,184,389 - - 

บรษิทั ทรซีกิซต์ี ้ซพัพลายเชน จาํกดั ขนสง่ และโลจสิตกิสอ์อนไลน์ 7.69(2) - 20,000 - 19,875 - - - 

รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    660,000 640,000 1,230,321 1,184,389 - - 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหวา่งวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ ์จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00(1) 40.00(1) 640,000 640,000 - - 

รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    640,000 640,000 - - 
 

(1) บรษิัท พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จํากดั (PPP Green) เป็นการร่วมค้าระหว่างบรษิทั กบับรษิัท ทซีีจ ีโฮลดิ้งส์ จํากดั และบรษิัท อาร์แอนด์ด ีเกษตรพฒันา จํากดั PPP Green เป็นบรษิทัจํากดั 

ประกอบกจิการผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์น้ํามนัปาล์มแบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มกจิการในการลดภาระและความเสีย่งในการจดัหาวตัถุดบิเพื่อใช ้

ในกระบวนการผลติน้ํามนัดเีซล โดยบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ดงักล่าวในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืของการรว่มคา้ บรษิทัไดนํ้าใบหุน้สามญัของ PPP Green ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกูย้มืของการร่วมคา้ 

 
(2) กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทั ทรซีกิซ์ตี้ ซพัพลายเชน จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 7.69 อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ทรซีกิซ์ตี้ ซพัพลายเชน จํากดั เป็นการร่วมคา้

ระหว่างบรษิทั แมกซ์ เวนเจอรส์ จาํกดั (MVT) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของบรษิทักบัผูถ้อืหุน้อื่นอกี 2 กลุ่ม เนื่องจากตามสญัญาผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรซีกิซ์ตี ้ซพัพลายเชน จาํกดั การกําหนด

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ รวมทัง้การตดัสนิใจเชงิกลยทุธท์างการเงนิและการดาํเนินงานในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่าย  

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

ราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหวา่งงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          

บรษิทั อามา่ มารนี จาํกดั (มหาชน) ขนสง่สนิคา้ 24.00 24.00 621,600 621,600 808,176 807,643 - 24,864 

บรษิทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั  ผลติและจาํหน่ายพลงังานทดแทน 50.99(1) 50.99(1) 38,250 38,250 43,192 42,945 - - 

บรษิทั กรโีนเวท จาํกดั ผลติและจาํหน่ายพชืผลทางการเกษตร 24.00 24.00 4,063 2,803 3,012 1,917 - - 

บรษิทั แมกซบ์ทิ ดจิทิลั แอสเซท จาํกดั นายหน้าซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั 35.00 35.00 24,605 9,013 19,290 6,714 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    688,518 671,666 873,670 859,219 - 24,864 
 

(1) กลุ่มกจิการไดส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมการ กลุ่มกจิการจงึมอีทิธพิลอย่างมสีาระสําคญัในบรษิทั พลงังานพฒันา 5 จํากดั 

(PP5) ถงึแมว้า่กลุ่มกจิการจะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50.99 กต็าม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัรว่มของกลุ่มกจิการ 

 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ข้อมูลทางการเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหวา่งงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

บรษิทั กรโีนเวท จาํกดั ผลติและจาํหน่ายพชืผลทางการเกษตร 24.00 24.00 4,063 2,803 - - 

บรษิทั แมกซบ์ทิ ดจิทิลั แอสเซท จาํกดั นายหน้าซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั 35.00 35.00 24,605 9,013 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    28,668 11,816 - - 
 

 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 11,505,353 942,230 

ซือ้สนิทรพัย ์ 572,574 18,007 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (1,982) (770) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์สทุธ ิ (264) - 

คา่เสือ่มราคา (449,454) (23,274) 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์สทุธ ิ (163) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ 11,626,064 936,193 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้นําที่ดิน ซึ่งมมีูลค่าตามบญัชีจํานวน 11.65 ล้านบาท ไปเป็นหลกัทรพัย ์

คํ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวในหมายเหตุฯ ขอ้ 12 

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 23,865,735 368,198 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 402,452 186 

คา่เสือ่มราคา (299,830) (13,595) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (45,292) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ 23,923,065 354,789 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,037,302 2,124,470 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหวา่งงวด 500,000 500,000 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหวา่งงวด (372,559) (291,503) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (31,528) (31,528) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด:   

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 209 209 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,133,424 2,301,648 

หกั  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (1,403,076) (1,078,851) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ 1,730,348 1,222,797 

 

เมื่อวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้เบิกใช้เงนิกู้ยืม จํานวน 1,706 ล้านเยน (หรอืเทียบเท่า 500 ล้านบาท)  

ตามสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งลงวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่มวีงเงนิกูย้มืเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 

1,706 ล้านเยน (หรอืเทยีบเท่า 500 ล้านบาท) เงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิเยนทีไ่ม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนัและ 

มอีตัราดอกเบีย้คงที ่และมกีาํหนดการจ่ายชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ทุกเดอืน 

 

กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดบางประการตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้เชน่ การดาํรงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 

 
  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หุ้นกู้ สทุธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

  

ข้อมลูทางการเงินรวม

และข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ  4,095,148 

ออกหุน้กู ้  1,200,000 

การไถ่ถอนหุน้กู ้  (1,400,000) 

คา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้  (3,578) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด:   

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้  1,329 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  3,892,899 

หกั  สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี สทุธ ิ  (1,697,589) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ  2,195,310 
 

หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กูแ้บบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งปฎบิตัติามขอ้กําหนดและ

ขอ้จาํกดับางประเภทตามทีไ่ดก้ําหนดไว ้เชน่ การดาํรงอตัราส่วนของหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 
 

14 หน้ีสินตามสญัญาเช่า สทุธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงันี้ 
 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 19,996,212 383,225 

กระแสเงนิสด:   

จ่ายชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (98,469) (12,563) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด:   

การเพิม่ขึน้ของสญัญาเชา่ 253,038 186 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม ่ (49,775) (49) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 20,101,006 370,799 

หกั สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่   

    ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธ ิ (603,247) (50,150) 

 19,497,759 320,649 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่

ถ่วงน้ําหนกัทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ชส้าํหรบังวดระหวา่งกาลสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 คอื อตัรารอ้ยละ 24.54 ต่อปีสาํหรบักลุ่มกจิการ และอตัรารอ้ยละ (34.44) ต่อปีสาํหรบับรษิทั 

เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอือตัรา

รอ้ยละ 18.99 ต่อปีสาํหรบักลุ่มกจิการ และอตัรารอ้ยละ 29.00 ต่อปี สาํหรบับรษิทั ทัง้นี้ อตัราภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลของกลุ่มกจิการ

ในงวดปัจจุบนัสงูกว่าปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายไดท้ีไ่ม่เสยีภาษ ีสว่นอตัราภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลของบรษิทัในงวดปัจจุบนั

ตํ่ากวา่ปีก่อน เนื่องจากการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษยีกมาทีย่งัไมร่บัรู ้

 

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 25.12 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนกัลงทุนทัว่ไป 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

16.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม   พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขาย     

   - บรษิทัยอ่ย - - 292,278 146,459 

   - บรษิทัรว่ม 62,364 33,107 49,828 32,148 

   - การรว่มคา้ 426 42 426 42 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 241,316 211,072 238,516 210,601 

     

รายไดค้า่ขนสง่     

   - บรษิทัยอ่ย - - 14,048 13,158 

   - กจิการรว่มคา้ 4,164 2,680 - - 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.2 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิและบรกิารอื่น     

   - บรษิทัยอ่ย - - 58,338 66,569 

   - บรษิทัรว่ม 813 - - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 - 60 - 

     

รายไดค้า่บรหิารจดัการ     

   - บรษิทัยอ่ย - - 48,074 79,197 

   - การรว่มคา้ 3,566 3,025 3,566 3,025 

     

รายไดอ้ื่น     

   - บรษิทัยอ่ย - - 81,526 62,351 

   - บรษิทัรว่ม 3 - 3 - 

   - การรว่มคา้ 1,656 3,286 1,656 3,286 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 851 1,101 851 1,055 

     

ซือ้สนิคา้     

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,136,670 995,879 369,177 310,632 

     

คา่ขนสง่จ่าย     

   - บรษิทัยอ่ย - - 33,654 29,893 

   - บรษิทัรว่ม 200,285 163,122 30,740 19,452 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,848 2,084 - - 

     

คา่ใชจ้่ายอื่น     

   - บรษิทัยอ่ย - - 89,828 33,004 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,957 3,183 577 1,312 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.3 ลกูหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 139,017 60,829 

   - บรษิทัรว่ม 28,709 26,756 26,840 20,320 

   - การรว่มคา้ 3,482 1,263 456 - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 15,647 11,350 10,747 11,954 

 47,838 39,369 177,060 93,103 
     

เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 21,928 33,290 

   - บรษิทัรว่ม 65,064 68,030 12,303 8,694 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 43,688 68,362 12,381 18,266 

 108,752 136,392 46,612 60,250 
 

16.4 ลกูหน้ีและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 81,465 88,747 

   - บรษิทัรว่ม 410 178 34 - 

   - การรว่มคา้ 2,142 2,189 7,101 2,152 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 360 181 361 

 2,732 2,727 88,781 91,260 
     

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 79,309 30,918 

   - บรษิทัรว่ม 1,260 9 1,260 - 

   - การรว่มคา้ - 839 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,752 1,688 6 - 

 3,012 2,536 80,575 30,918 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 196,400 2,228,307 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืระหวา่งงวด - 3,406,000 

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหวา่งงวด - (2,591,775) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 196,400 3,042,532 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัยอ่ย - - 19,071 20,490 

   - การรว่มคา้ 2,831 2,893 2,831 2,893 

 2,831 2,893 21,902 23,383 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 20,431 15,104 

   - การรว่มคา้ 2,831 3,286 2,831 3,286 

 2,831 3,286 23,262 18,390 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยจํานวน 2,846.13 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์คํ้าประกัน และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงนิต้นและ 

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหวา่งวนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2566 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้าจํานวน 196.40 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์คํ้าประกัน และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงนิต้นและ 

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 

 

16.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 3,594,877 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหวา่งงวด - (299,511) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 3,295,366 

หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

    ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - (962,271) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 2,333,095 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัยอ่ย - - 5,714 6,058 

 - - 5,714 6,058 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัยอ่ย - - 30,303 47,218 

 - - 30,303 47,218 

 

16.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

  ข้อมลูทางการเงิน 

 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 250,890 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหวา่งงวด - 483,000 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหวา่งงวด - (236,100) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 497,790 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งจ่าย (แสดงรวมอยูใ่น     

   เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัยอ่ย - - 2,292 647 

 - - 2,292 647 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   - บรษิทัยอ่ย - - 1,874 307 

 - - 1,874 307 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยจํานวน 497.79 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนั และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกีําหนดการจ่ายชําระคนืเงนิต้นและ

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหวา่งวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2566 

 

16.8 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31,708 31,045 22,622 24,801 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,287 3,031 2,678 2,647 

รวมคา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 34,995 34,076 25,300 27,448 

 

  



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาต่าง ๆ ที่แตกต่างจากปีบัญชีสิ้นสุด 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อยา่งเป็นสาระสาํคญั ยกเวน้สญัญาและจาํนวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัภาระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 

 

ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัในเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 

ก) กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัภายใตห้นังสอืสญัญาคํ้าประกนักบัสถาบนัทางการเงนิสาํหรบัสญัญาซือ้ขายน้ํามนั

กบับรษิทัคา้น้ํามนัหลายแห่งและเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นเป็นมูลค่ารวม 2,317.26 ลา้นบาท และมูลค่า 311.91 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่ 2,192.45 ลา้นบาท และมลูคา่ 311.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ข) กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบการเงินเกี่ยวกับงานรบัเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม 

คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามนัจํานวน 1,057.73 ล้านบาท และจํานวน 61.76 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 824.01 ลา้นบาท และจาํนวน 80.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงนิสินเชื่อที่ยงัไม่ได้ใช้จากสถาบันการเงินหลายแห่งจํานวน  

1,405.33 ล้านบาท และจํานวน 45.00 ล้านบาท ตามลําดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 1,890.70 ล้านบาท 

และจาํนวน 645.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

18 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

จากผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 1,670 ลา้นหุน้ 

เป็นจาํนวนเงนิรวม 418 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวมกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

19 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที ่ 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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