
 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น 
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

วรำพร ประภำศิริกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภำคม 2564 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 319,192,643,866 332,032,066,865 73,274,327,026 56,341,885,897

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสนั 118,828,302,766 84,888,667,336 35,931,217,560 44,404,308,007

ลกูหนีการคา้ 5 133,359,727,315 110,527,807,929 86,210,465,907 72,220,178,987

ลกูหนีอืน 6 58,810,831,362 51,698,643,784 14,080,474,394 11,511,656,565

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 7.1 1,840,790,333 1,718,427,619 5,494,380,884 5,136,742,861

สนิคา้คงเหลือ 117,830,089,965 93,526,878,584 7,018,571,867 6,519,530,653

พสัดคุงเหลือ 38,002,673,523 36,252,194,811 6,094,135,359 5,979,431,745

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 4,431,525,079 1,628,999,259 549,911,949 521,353,134

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน 1,729,913,999 1,216,108,278 314,540,611 314,540,611

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 4,837,390,681 4,677,560,018 1,669,178,090 1,939,359,173

สนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย 9 2,748,604,361 2,763,089,715 -  -  

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 801,612,493,250 720,930,444,198 230,637,203,647 204,888,987,633

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 10 30,874,786,231 23,055,492,926 12,393,956,089 7,007,138,223

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 11 -  -  347,986,857,784 346,437,271,454

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 11 50,725,193,779 48,931,851,026 4,943,585,773 4,882,107,972

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 11 27,886,037,129 26,748,629,329 -  -  

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว 7.2 9,324,365,199 9,631,511,264 40,214,847,931 44,663,265,547

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 12 8,035,275,501 8,026,082,101 4,002,060,335 4,459,121,922

ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13 1,379,066,181,729 1,292,716,831,040 259,461,656,055 261,849,540,708

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 14 73,380,875,627 70,830,830,142 19,028,567,969 19,417,093,792

คา่ความนิยม 15 109,496,675,997 106,994,152,763 -  -  

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 16 67,925,068,198 68,473,144,884 2,461,811,363 2,617,468,313

สนิทรพัยที์เกิดจากการสาํรวจและประเมินคา่ 17 95,853,101,609 86,945,397,084 -  -  

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,964,459,615 54,694,329,107 1,195,697,251 1,078,327,020

สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 2,317,316,606 3,514,915,967 1,507,886,453 1,829,353,715

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน 8,607,666,546 7,949,887,131 169,104,621 203,671,556

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 15,645,291,163 14,739,384,961 45,906,797 54,914,640

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,945,102,294,929 1,823,252,439,725 693,411,938,421 694,499,274,862
รวมสินทรัพย ์ 2,746,714,788,179 2,544,182,883,923 924,049,142,068 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท  ี31 มีนาคม 2564

สินทรัพย ์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 11,163,022,024 4,222,863,582 -  -  

เจา้หนีการคา้ 125,600,483,809 108,188,914,563 75,808,796,578 68,011,843,634

เจา้หนีอืน 50,264,210,785 66,684,102,197 11,577,998,324 16,057,161,820

เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 79,089,930,268 73,777,907,740 19,226,342,289 15,225,661,317

หนีสนิตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 8,279,242,907 7,652,911,432 574,342,383 717,640,576

เงินกูยื้มระยะสนั 18 -  -  5,163,367,495 2,561,061,960

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,010,680,242 19,229,931,274 4,231,504,909 2,338,691,840

ประมาณการหนีสนิคา่รือถอนระยะสนั 20 1,662,087,002 1,890,062,490 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธห์มนุเวียน 9,416,716,705 3,718,837,372 271,901,377 94,687,441

หนีสนิทางการเงินหมนุเวียนอืน 3,486,451,185 3,863,740,926 125,879,461 121,509,155

หนีสนิหมนุเวียนอืน 7,518,976,224 7,221,351,504 2,365,562,175 2,132,247,406

หนีสนิทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย 9 1,485,711,535 1,575,603,382 -  -  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 326,977,512,686 298,026,226,462 119,345,694,991 107,260,505,149

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาว 18 704,244,117,115 664,732,462,537 129,064,576,576 131,207,226,412

หนีสนิตามสญัญาเช่า  18 47,725,451,011 45,117,012,577 6,689,525,790 7,021,593,512

หนีสนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 62,923,027,978 57,904,379,545 -  -  

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 19 34,567,702,842 34,198,994,004 7,813,879,887 7,662,342,920

ประมาณการหนีสนิคา่รือถอนระยะยาว 20 102,041,840,136 96,770,501,872 -  -  

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 11,893,567,543 11,873,799,449 -  -  

หนีสนิตราสารอนพุนัธไ์ม่หมนุเวียน 4,058,014,512 5,428,847,966 1,519,070,664 1,253,759,478

หนีสนิทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน 22,519,106,968 20,073,353,261 17,438,892,266 17,203,489,070

หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 26,606,484,034 24,212,212,163 4,625,190,418 4,696,856,868

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,016,579,312,139 960,311,563,374 167,151,135,601 169,045,268,260

รวมหนีสิน 1,343,556,824,825 1,258,337,789,836 286,496,830,592 276,305,773,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถอืห ุ้น

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธ ันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธ ันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถ ือห ุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

หุน้สามญั 28,562,996,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250      28,562,996,250

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966      29,211,131,966

ส่วนขาดทนุจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบรษัิทย่อย (3,792,171,504) (31,517,925,559) -  -  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองเพือกองทนุประกนัวินาศภยั 1,265,209,883 1,265,209,883 1,265,209,883 1,265,209,883

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 901,797,509,435 869,260,266,823 573,798,202,651    559,627,649,301

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,166,671,423) (17,598,523,257) 1,857,525,001        1,558,255,961

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 953,735,250,332 882,040,401,831 637,552,311,476    623,082,489,086

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย 449,422,713,022 403,804,692,256 -  -  

รวมส่วนของผู้ถ ือห ุน้ 1,403,157,963,354 1,285,845,094,087 637,552,311,476    623,082,489,086
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถ ือห ุน้ 2,746,714,788,179 2,544,182,883,923 924,049,142,068 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กลุ)

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงิน

บร ิษัท  ปตท . จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)

ณ วันท  ี31 มีนาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถ ือห ุน้  (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 477,836,728,166 483,566,985,570 241,576,620,325 265,470,478,384

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 23 389,938,603,162 466,216,302,979 223,002,011,900 254,114,454,078

กาํไรข ันต้น 87,898,125,004 17,350,682,591 18,574,608,425 11,356,024,306

รายไดอื้น 22 14,354,280,829 5,108,070,068 8,001,283,802 21,832,100,350

กาํไร(ขาดทนุ)จากตราสารอนพุนัธ์ (7,398,039,759) 8,469,853,085 (1,911,240,595) (3,289,778,595)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ (4,330,029,967) (5,075,251,982) (1,141,956,866) (1,140,339,011)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 90,524,336,107 25,853,353,762 23,522,694,766 28,758,007,050

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 23 6,461,416,288 7,344,535,669 1,758,824,686 3,426,040,613

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 23 16,944,871,827 13,561,599,626 4,188,658,292 4,192,859,174

คา่ภาคหลวง 3,737,337,660 4,023,600,172 -  -  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 63,380,710,332 923,618,295 17,575,211,788 21,139,107,263

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 11 1,946,711,334 643,374,298 -  -  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 65,327,421,666 1,566,992,593 17,575,211,788 21,139,107,263

ตน้ทนุทางการเงิน 6,438,705,586 6,955,003,992 1,476,182,820 1,307,006,465

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 58,888,716,080 (5,388,011,399) 16,099,028,968 19,832,100,798

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 11,682,860,494 8,617,872,274 1,928,475,618 1,036,915,992
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 47,205,855,586 (14,005,883,673) 14,170,553,350 18,795,184,806

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 32,587,613,272 (1,554,358,470) 14,170,553,350 18,795,184,806

สว่นทีเป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย 14,618,242,314 (12,451,525,203) -  -  
47,205,855,586 (14,005,883,673) 14,170,553,350 18,795,184,806

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 21 1.14                         (0.06)                        0.50                         0.66                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

4



หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด 47,205,855,586 (14,005,883,673) 14,170,553,350 18,795,184,806

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 17,393,405,998 33,238,037,344 -  -  

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน (2,022,798) (21,339,178) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน 404,560 4,592,129 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 423,391,352 (2,230,891,300) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (85,822,217) 504,716,280 -  -  

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 30,675,532 (227,619,865) -  -  

   รายการทีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ 14,724,608 (53,880,273) -  -  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (5,362,452) 10,570,446 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน (503,420,499) (1,938,836,700) 374,086,300 (354,712,442)

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทนุในตราสารทนุทีกาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

   มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน (138,630,127) 261,250,516 (74,817,260) 70,942,489

สว่นแบ่งกาํไรเบ็ดเสรจ็อืนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 114,728,366 94,930,617 -  -  

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 17,242,072,323 29,641,530,016 299,269,040 (283,769,953)
กาํไรเบด็เสร ็จรวมสาํหรับงวด 64,447,927,909 15,635,646,343 14,469,822,390 18,511,414,853

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 44,024,803,637 18,662,411,790 14,469,822,390 18,511,414,853

สว่นทีเป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทย่อย 20,423,124,272 (3,026,765,447) -  -  
64,447,927,909 15,635,646,343 14,469,822,390 18,511,414,853

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนขาดทนุ ผลต่างจากการ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุ สิทธิในการขายห ุน้

ทนุออกจาํหน่าย จากการเปลียนแปลง ทนุสาํรอง แปลงค่างบการเงิน เงินลงทนุในสินทร ัพย ์ การป้องกัน เบ็ดเสร ็จอ ืน จากส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบอ ืน ส่วนของผู้ม ีส่วนได้เสีย

และช ําระ ส่วนเกิน ส่วนได้เสีย ทนุสาํรอง เพ ือกองทนุ ทเีป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสียง ในการร ่วมค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ของส่วนของ รวมส่วนทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าห ุน้สามัญ ในบร ิษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภยั ยังไม่ได้จ ัดสรร ต่างประเทศ ระยะยาวอ ืน กระแสเงินสด และบร ิษัทร ่วม ของบร ิษัทย่อย ผู้ถ ือห ุน้ ผู้ถ ือห ุน้ของบร ิษัทฯ ของบร ิษัทย่อย ส่วนของผู้ถ ือห ุน้

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432) 2,858,740,374 19,840,975 (515,631,390) - (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574
ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี - - - - - (494,598,557) 3,941,032 2,009,921,453 16,005,580 19,725,810 (622,712,347) 1,426,881,528 932,282,971 (662,088,051) 270,194,920

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 หลังปร ับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 868,521,488,916 (18,395,152,400) 4,868,661,827 35,846,555 (495,905,580) (622,712,347) (14,609,261,945) 879,536,392,428 421,773,420,066 1,301,309,812,494

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือห ุน้สาํหร ับงวด

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - 298,248 - - - - - - 298,248 (1,035,880,517) (1,035,582,269)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (61,339,103) - - - - - - (61,339,103) (32,617,013) (93,956,116)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (13,657,777) - - - - - - (13,657,777) (7,262,012) (20,919,789)

เงินปันผลจ่าย - - - - - (31,418,425,322) - - - - - - (31,418,425,322) - (31,418,425,322)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (7,653,008,891) (7,653,008,891)

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 152,625,833 152,625,833

ขาดทนุสาํหรบังวด - - - - - (1,554,358,470) - - - - - - (1,554,358,470) (12,451,525,203) (14,005,883,673)

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรบังวด - - - - - (36,270,777) 22,581,257,360 (1,473,462,383) (992,163,174) 137,409,234 - 20,253,041,037 20,216,770,260 9,424,759,756 29,641,530,016
ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 มีนาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 835,437,735,715 4,186,104,960 3,395,199,444 (956,316,619) (358,496,346) (622,712,347) 5,643,779,092 866,705,680,264 410,170,512,019 1,276,876,192,283

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 (31,517,925,559) 2,857,245,725 1,265,209,883 869,260,266,823 (18,930,859,802) 2,564,490,238 (621,549,554) 12,108,208 (622,712,347) (17,598,523,257) 882,040,401,831 403,804,692,256 1,285,845,094,087

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถ ือห ุน้สาํหร ับงวด

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (47,177,964) - - - - - - (47,177,964) (25,084,287) (72,262,251)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - (17,977,613) - - - - - - (17,977,613) (9,558,606) (27,536,219)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - (709,997,083) (709,997,083)

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 53,665,290,525 53,665,290,525

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - 27,725,754,055 - - - - - - - - - 27,725,754,055 (27,725,754,055) -

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 32,587,613,272 - - - - - - 32,587,613,272 14,618,242,314 47,205,855,586

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรบังวด - - - - - 14,784,917 11,677,623,306 (516,481,048) 118,891,561 151,818,015 - 11,431,851,834 11,446,636,751 5,804,881,958 17,251,518,709
ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 มีนาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 (3,792,171,504) 2,857,245,725 1,265,209,883 901,797,509,435 (7,253,236,496) 2,048,009,190 (502,657,993) 163,926,223 (622,712,347) (6,166,671,423) 953,735,250,332 449,422,713,022 1,403,157,963,354

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอ ืนของส่วนของผู้ถ ือห ุน้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร ็จอ ืน

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถ ือห ุน้

สาํหร ับงวดสามเดือนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถ ือห ุน้ของบร ิษัทฯ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอืน
ของส่วนของผู้ถอืห ุ้น

ท ุนออกจาํหน่าย กาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอ ืน
และชาํระ ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง ทุนสาํรองเพอืกองทุน เงนิลงทุนในสนิทร ัพย ์ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าห ุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงนิระยะยาวอืน ส่วนของผู้ถอืห ุ้น

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 544,005,237,331 1,426,466,098 607,306,733,689
ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (266,248,640) (129,657,250) (395,905,890)

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2563 หลังปร ับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 543,738,988,691 1,296,808,848 606,910,827,799
การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืห ุ้นสาํหร ับงวด
เงนิปันผลจ่าย -  -  -  -  (31,418,425,322) -  (31,418,425,322)
กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  18,795,184,806 -  18,795,184,806
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด -  -  -  -  -  (283,769,953) (283,769,953)
ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี31 มีนาคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 531,115,748,175 1,013,038,895 594,003,817,330

ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086
การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถอืห ุ้นสาํหร ับงวด
กาํไรสาํหรบังวด -  -  -  -  14,170,553,350 -  14,170,553,350
กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด -  -  -  -  -  299,269,040 299,269,040
ยอดคงเหลอื  ณ วันท  ี31 มีนาคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 573,798,202,651 1,857,525,001 637,552,311,476

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว
กาํไรสะสม

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืห ุ้น (ต่อ)
สาํหร ับงวดสามเดือนสนิสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

 7



หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 58,888,716,080 (5,388,011,399) 16,099,028,968 19,832,100,798

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 35,035,593,135 35,865,429,773 4,597,125,315 4,906,467,223

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (43,840,640) (30,536,554) 11,863,499 (48,185,736)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ (64,093) (1,955,310) -  (2,256,428,316)

กาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูคา่ยตุธิรรม (10,772,349,059) -  -  -  

(โอนกลบั)ผลขาดทนุดา้นเครดติของสนิทรพัย์ (4,979,440) 2,503,750 (98,483) -  

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม (1,946,711,334) (643,374,298) -  -  

ประมาณการหนีสนิสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 719,240,745 710,036,462 161,174,217 165,406,434

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน 4,949,589,768 7,099,668,288 2,377,604,265 3,020,393,438

(กาํไร)ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ 3,009,011,508 (8,835,387,867) 851,420,359 2,805,392,293

(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือขายสนิคา้

   ทียงัไม่เกิดขนึจรงิ (115,032,244) (942,112,552) (113,545,449) 56,458,192

(กาํไร)ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุผ่านกาํไรขาดทนุ (11,580,759) 1,099,248,721 (13,608,506) 132,109,164

(โอนกลบั)ผลขาดทนุดา้นเครดติของลกูหนี 41,337,219 (182,398,144) 3,552,728 (10,170,270)

คา่ใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,448,453,264 839,257,089 -  -  

(โอนกลบั)คา่เผือการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลือ (461,274,505) 13,560,645,522 (220,396,372) 594,466,000

สาํรองพสัดสุนิเปลืองเสือมสภาพ 49,224,414 603,064,862 -  -  

เงินปันผลรบั (111,815,799) (135,509,739) (5,217,260,620) (15,351,637,357)

ดอกเบียรบั (699,273,020) (1,250,232,678) (480,666,582) (601,546,090)

ตน้ทนุทางการเงิน 6,438,705,586 6,955,003,992 1,476,182,820 1,307,006,465

อืน ๆ 744,458 169,098,876 (128,994,047) (117,107,332)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสนิทรพัย์

   และหนีสนิดาํเนินงาน 99,413,695,284 49,494,438,794 19,403,382,112 14,434,724,906

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง 

ลกูหนีการคา้ (22,324,321,671) 52,261,580,901 (13,870,788,912) 29,767,722,876

ลกูหนีอืน (6,578,906,656) 1,766,121,445 (1,724,206,533) 818,639,643

สนิคา้คงเหลือและพสัดคุงเหลือ (24,951,302,032) 15,507,388,611 (390,286,046) (151,622,755)

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน (673,636,384) (510,848,261) 271,115,292 522,298,957

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน (1,619,090,025) (2,104,643,837) 43,817,448 49,444,596

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง) 

เจา้หนีการคา้ 16,087,856,793 (54,532,345,801) 6,988,069,701 (35,410,403,092)

เจา้หนีอืน (14,379,218,166) (3,824,177,075) (3,031,996,041) (8,497,094,590)

หนีสนิหมนุเวียนอืน (307,640,510) (574,157,321) 237,705,641 (762,411,748)

หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 8,615,244,317 7,629,046,513 (64,525,469) 128,713,261

(46,131,014,334) 15,617,965,175 (11,541,094,919) (13,534,712,852)

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 53,282,680,950 65,112,403,969 7,862,287,193 900,012,054

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,842,531,490) (3,869,438,255) (227,850,040) (362,317,068)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 50,440,149,460 61,242,965,714 7,634,437,153 537,694,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรบัทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (35,698,724,948) (42,148,336,282) (2,457,964,357) (4,840,826,749)

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (740,068,694) (680,740,456) (66,564,790) (118,063,055)

เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมินคา่ (740,472,739) (727,600,887) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (1,620,202) (116,416,686) (541,224) -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน (6,232,884,349) (200,160,794) (4,995,991,077) (71,008,564)

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ (71,514,355,811) (1,477,432,703) -  -  

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบรษัิทย่อย -  -  (3,050,689,130) (54,355,742)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในการรว่มคา้ และบรษัิทรว่ม (1,140,914,475) (456,544,940) (61,477,800) (46,541,523)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้ยื้มระยะยาว -  -  (1,435,040,000) (15,618,796,400)

เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนพุนัธ์ (36,090,142) -  (36,090,142) -  

เงินสดรบัจากการขายทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน

   อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ และสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 140,602,337 50,282,266 702,966 427,097,145

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 1,402,790,110 1,926,985,292 1,400,000,000 423,710,057

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย -  -  -  2,918,796,400

เงินสดรบัคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาว 179,477,338 140,702,792 5,984,825,694 14,025,000,000

เงินสดรบัจากตราสารอนพุนัธ์ 33,648,800 -  33,648,800 -  

เงินใหกู้ยื้มระยะสนัเพมิขนึ -  -  (371,002,223) (218,150,734)

เงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงินระยะสนัลดลง(เพมิขนึ) (31,847,098,694) (27,515,200,065) 7,271,536,017 (8,131,651,001)

เงินสดรบัจากดอกเบีย 363,643,692 869,309,874 280,920,188 540,724,780

เงินสดรบัจากเงินปันผล 526,542,771 1,117,278,226 5,975,679,243 113,867,003

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (145,305,525,006) (69,217,874,363) 8,471,952,165 (10,650,198,383)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษัิทย่อย 53,665,290,525 152,625,833 -  -  

เงินสดรบัจากการกูยื้มระยะยาว 44,494,255,340 19,845,072,278 -  -  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (11,992,166,738) (19,717,677,176) -  -  

เงินสดจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่า (2,090,180,906) (1,689,121,743) (147,285,222) (207,282,685)

เงินสดจ่ายตราสารอนพุนัธ์ (12,507,674) -  -  -  

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธิทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ -  (964,625,400) -  -  

เงินกูยื้มระยะสนัเพมิขนึ(ลดลง) -  -  2,602,305,535 (2,130,081,834)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ(ลดลง) 6,672,475,952 (16,840,809,443) -  -  

เงินสดจ่ายตน้ทนุทางการเงิน (6,784,504,956) (7,256,731,154) (1,713,829,101) (1,161,139,299)

เงินปันผลจ่าย (359,556) (585,105,622) (359,556) -  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 83,952,301,987 (27,056,372,427) 740,831,656 (3,498,503,818)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,728,772,981 3,859,780,665 85,220,155 (472,158,662)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,694,062,009) (7,025,954,898) -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดทีถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย 38,939,588 -  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ(ลดลง)สทุธิ (12,839,422,999) (38,197,455,309) 16,932,441,129 (14,083,165,877)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 332,032,066,865 292,542,457,953 56,341,885,897 46,480,809,912
เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 4 319,192,643,866 254,345,002,644 73,274,327,026 32,397,644,035

รายการทมีิใช ่เงนิสด

เจา้หนีจากการซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 10,821,139,234 10,485,494,412 112,051,834 968,814,370

เจา้หนีจากการซือสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 235,315,517 24,510,265 517,875 2,169,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บร ิษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

หมำยเหต ุ หวัข้อเรื่อง 
1 ขอ้มลูทั่วไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลกูหนีก้ารคา้ 
6 ลกูหนีอ้ื่น 
7 เงินใหกู้ยื้ม 
8 รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
9 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
10 เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น 
11 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย การรว่มคา้ และบรษิัทรว่ม 
12 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
13 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
14 สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
15 คา่ความนิยม 
16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
17 สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ 
18 เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า 
19 ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
20 ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอน 
21 ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
22 รายไดอ้ื่น 
23 คา่ใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะ 
24 ส่วนงานด าเนินงาน 
25 การวดัมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
26 การซือ้ธุรกิจ 
27 การด าเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวโครงการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
28 ภาระผกูพนัและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 
29 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท 
 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บรษิัทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน 
 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทนุในบริษัทย่อย การรว่มการงาน และบริษัทร่วม 
(กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขัน้ปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึง
ธุรกิจอื่น ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 24 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

1.2 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณด์งักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่า
ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทั้งนีผู้บ้ริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นตา่ง ๆ เม่ือสถานการณมี์การเปลี่ยนแปลง ดว้ยขอ้มลูที่ดีที่สดุที่ผูบ้รหิารทราบจนถึงวนัที่ในรายงานทางการเงินฉบบันี ้
 

2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

2.1 จดุมุ่งหมายของงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัท าขึน้เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่ไดน้ าเสนอครัง้ล่าสดุ ดงันัน้ งบการเงินระหว่างกาล
จึงมุ่งเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ ์และสถานการณใ์หม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลที่น าเสนอซ า้ซอ้นกับขอ้มูลที่ได้
รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีค้วบคูไ่ปกบังบการเงินประจ าปีที่ไดน้ าเสนอครัง้ลา่สดุ 
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2. เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ตอ่) 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และน าเสนองบการเงินระหว่างกาล ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด เป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความใน
มาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ส่วนหมายเหตปุระกอบงบการเงินแสดงแบบย่อ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึน้จากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความขัดแยง้กันหรือมีการตีความ  
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. นโยบำยกำรบัญชี  
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั 
 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2563) 
ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ ผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเช่ือว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

3.2 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษัทไดใ้ชน้โยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใชใ้นงบการเงิน 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  
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4. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

เงินสด  582  386  11  11 
เงินฝากธนาคาร 245,727  220,563  49,625  48,591 
เงินฝากประจ าที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน 44,459  104,208  3,502  2,002 
ตั๋วเงินคลงั 3,898  1,132  600  - 
พนัธบตัร 20,134  5,738  19,536  5,738 
เงินลงทนุอื่น 4,393  5  -  - 

รวม 319,193  332,032  73,274  56,342 
 

เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจ าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 
มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 6.40 ตอ่ปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี)  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

ลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 132,148  109,379  36,964  32,089 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (3,968)  (3,891)  (1,831)  (1,833) 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 128,180  105,488  35,133  30,256 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 

(หมายเหตฯุ 8.1) 5,180  5,040  51,077  41,964 

รวม 133,360  110,528  86,210  72,220 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 131,909  108,407  85,538  71,993 
ครบก าหนดช าระ        
 - ไม่เกิน 1 เดือน 1,077  1,380  86  42 
 - เกิน 1 - 2 เดือน 164  391  615  210 
 - เกิน 2 - 3 เดือน 50  81  -  1 
 - เกิน 3 - 12 เดือน 612  1,298  7  12 
 - เกิน 12 เดือน 3,516  2,862  1,795  1,795 

 137,328  114,419  88,041  74,053 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (3,968)  (3,891)  (1,831)  (1,833) 

รวม 133,360  110,528  86,210  72,220 
 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ไดร้วมลกูหนีส้่วนราชการและรฐัวิสาหกิจในงบการเงินรวมจ านวน 11,852 
ล้านบาท (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 : 12,378 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8,017 ล้านบาท  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 : 6,464 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีอ่ื้น 
 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ลกูหนีอ้ื่น 24,809  19,080  2,666  2,365 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต (575)  (554)  (437)  (432) 

ลกูหนีอ้ื่น 24,234  18,526  2,229  1,933 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 5,261  5,179  627  144 
เงินชดเชยกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิงคา้งรบั 24,113  21,285  9,018  7,775 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายของปีปัจจบุนั 3,395  3,567  15  15 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่น - สทุธิ 57,003  48,557  11,889  9,867 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 

(หมายเหตฯุ 8.2) 805  1,813  1,915  1,307 
เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 8.2) 1,003  1,329  276  338 

รวม 58,811  51,699  14,080  11,512 
 

เงินชดเชยกองทุนน า้มันเชือ้เพลิงคา้งรบั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยส าหรบัน า้มันเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่น าเขา้มาเพื่อใชใ้นประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติส  าหรบัยานยนต ์
โดยจะไดร้บัเงินชดเชยตามอตัราที่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานก าหนด 
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7. เงนิใหกู้้ยมื 
 

7.1 เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุที่ถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการอื่น 1,257  1,176  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุที่ถึงก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 8.2) 5  5  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตฯุ 8.2) 579  537  5,494  5,137 

รวม 1,841  1,718  5,494  5,137 
 

7.2 เงินใหกู้ยื้มระยะยาว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว - 

กิจการอื่น 5,934  6,072  -  - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว - 

กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 8.3) 46  46  -  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการอื่น 336  471  -  - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหตฯุ 8.3) 3,008  3,043  40,215  44,663 

รวม 9,324  9,632  40,215  44,663 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

รายการระหวา่งบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 
 

8.1 ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

บรษิัทย่อย -  -  48,798  39,609 
การรว่มคา้ 3,419  2,814  1,640  1,151 
บรษิัทรว่ม 1,400  1,265  285  250 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 361  961  354  954 

รวม (หมายเหตฯุ 5) 5,180  5,040  51,077  41,964 
 

แยกตามอายหุนี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,138  4,997  50,501  41,791 
ครบก าหนดช าระ        
 - ไม่เกิน 1 เดือน 30  41  -  - 
 - เกิน 1 - 2 เดือน 2  1  576  173 
 - เกิน 2 - 3 เดือน 4  -  -  - 
 - เกิน 3 - 12 เดือน 6  1  -  - 

 5,180  5,040  51,077  41,964 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต -  -  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 5) 5,180  5,040  51,077  41,964 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ลกูหนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,662  1,225 
การรว่มคา้ 448  514  247  75 
บรษิัทรว่ม 266  234  6  7 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 91  1,065  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 6) 805  1,813  1,915  1,307 

        
เงินจ่ายล่วงหนา้        
บรษิัทย่อย -  -  55  13 
การรว่มคา้ 5  5  -  - 
บรษิัทรว่ม 17  2  1  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 981  1,322  220  325 

รวม (หมายเหตฯุ 6) 1,003  1,329  276  338 

        
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        
การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 7.1) 5  5  -  - 

        
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้        
บรษิัทย่อย -  -  5,494  5,137 
การรว่มคา้ 579  537  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 7.1) 579  537  5,494  5,137 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.2 ลูกหนีอ้ื่น เงินจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทุนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

การเปลี่ยนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  324  5,913 
 - ใหเ้งินกู ้ -  -  371  4,008 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ -  -  -  (3,790) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -  -  17  180 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม -  -  712  6,311 
บวก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 8.3) 579  1,691  4,782  5,594 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ 579  1,691  5,494  11,905 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบี ้ย 
รอ้ยละ 0.14 ตอ่ปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563: อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.18 ตอ่ปี) 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่ เก่ียวข้องกัน ณ วันที่  31 มีนาคม 2564  
และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าเงินทนุระยะยาว        
การรว่มคา้ (หมายเหตฯุ 7.2) 46  46  -  - 

        
เงินใหกู้ยื้มระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  40,215  44,663 
การรว่มคา้ 226  264  -  - 
บรษิัทรว่ม 2,782  2,779  -  - 

รวม (หมายเหตฯุ 7.2) 3,008  3,043  40,215  44,663 
 

การเปลี่ยนแปลงเงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,580  5,173  49,476  40,438 
 - ใหเ้งินกู ้ -  -  1,435  15,619 
 - รบัคืนเงินใหกู้ ้ (30)  -  (5,985)  (14,025) 
 - ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 31  205  71  169 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 6  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 3,587  5,378  44,997  42,201 
หกั ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตฯุ 8.2) (579)  (1,691)  (4,782)  (5,594) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ 3,008  3,687  40,215  36,607 
 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 
1.54 - 5.31 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.52 - 6.25 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 1.81 - 4.43 ตอ่ปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 1.81 - 4.43 ตอ่ปี) 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.4 เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

บรษิัทย่อย -  -  21,227  24,160 
การรว่มคา้ 992  797  239  237 
บรษิัทรว่ม 272  187  -  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 5  4  -  - 

รวม 1,269  988  21,466  24,397 
 

8.5 เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ งปี  และเงินกู้ยืมระยะสั้น -  กิจการที่ เ ก่ียวข้องกัน 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

เจา้หนีอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  4,865  7,162 
การรว่มคา้ 36  32  25  15 
บรษิัทรว่ม 15  16  8  12 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 51  79  33  42 

รวม 102  127  4,931  7,231 

        
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด 
ช าระภายในหนึ่งปี        
บรษิัทย่อย -  -  6  38 
การรว่มคา้ 1,170  1,145  401  383 
บรษิัทรว่ม 2  2  -  - 

รวม 1,172  1,147  407  421 

        
เงินกูยื้มระยะสัน้*        
บรษิัทย่อย (หมายเหตฯุ 18) -  -  5,163  2,561 

 

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ท าหนา้ที่บริหารเงินระยะสัน้ 
เพื่อจดัการสภาพคลอ่งส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบรษัิทโดยวิธีการกูย้ืมเงินระยะสัน้ระหว่างกนั และคิดอตัราดอกเบีย้ซึง่อิงอตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด  
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.6 หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว และเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  2  2 
การรว่มคา้ 3,733  3,860  2,833  2,812 
บรษิัทรว่ม 13  7  -  - 

รวม 3,746  3,867  2,835  2,814 

        
เงินกูยื้มระยะยาว        
บรษิัทย่อย -  -  46,663  45,181 

 

การเปลี่ยนแปลงเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม     45,181  23,873 
 - ตดัจ่ายส่วนปรบัมลูค่า     4  - 
 - ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน     1,478  2,014 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม     46,663  25,887 
หกั ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม - สทุธิ     46,663  25,887 
 

เงินกูยื้มระยะยาว - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 
4.20 - 6.38 ตอ่ปี (ณ 31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบีย้ระหวา่งรอ้ยละ 4.20 - 6.38 ตอ่ปี) 

  



25 

8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายได ้        
คา่ขายสินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  141,443  141,615 
การรว่มคา้ 7,508  5,509  4,130  2,939 
บรษิัทรว่ม 3,583  3,009  716  837 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 1,189  763  1,184  758 

        

ดอกเบีย้รบั        
บรษิัทย่อย -  -  311  325 
การรว่มคา้ 4  26  -  - 
บรษิัทรว่ม 35  40  -  - 
        

เงินปันผลรบั        
บรษิัทย่อย -  -  4,982  14,957 
การรว่มคา้ -  -  228  288 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 90  92  -  92 
        

รายไดอ้ื่น        
บรษิัทย่อย -  -  1,049  3,888 
การรว่มคา้ 73  96  14  19 
บรษิัทรว่ม 72  42  7  6 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 98  157  10  17 

        

คา่ใชจ้่าย        
คา่ซือ้สินคา้และบรกิาร        
บรษิัทย่อย -  -  55,354  67,494 
การรว่มคา้ 1,888  2,484  331  468 
บรษิัทรว่ม 750  793  1  - 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 464  311  83  65 
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8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.7 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่เป็นรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)  
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบีย้จ่าย        
บรษิัทย่อย -  -  478  291 
การรว่มคา้ 31  48  11  12 

        

คา่ใชจ้่ายอื่น        
บรษิัทย่อย -  -  749  845 
การรว่มคา้ 1  -  -  - 
บรษิัทรว่ม 18  17  2  1 
บรษิัทอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 129  90  22  17 

 

8.8 รายการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ เป็นรายการกับ  
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่ส  าคญั 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ขาย        
บรษิัทย่อย -  -  -  431 

 

รายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
 

การก าหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก  าหนดกับบุคคลหรือ  
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 



27 

8. รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

8.9 ภาระผกูพนัตอ่บรษิัทย่อยและการรว่มคา้ มีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 28.1 
 

8.10 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
คา่ตอบแทนกรรมการ        
คา่เบีย้ประชมุและโบนสั 89  94  21  20 

        

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร        
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนอ่ื์น ๆ 270  344  27  26 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5  39  -  1 

รวม 364  477  48  47 
 

ผูบ้รหิาร หมายถึง บคุคลที่มีอ  านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 
 

9. สินทรัพยท์ีถ่อืไว้เพือ่ขำย 
 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) (TOP) เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ไดด้  าเนินการปรับ
โครงสรา้งกลุม่ธุรกิจเรอืขนส่ง โดยการขายหุน้ที่ถืออยู่ทัง้หมดในบรษิัท ไทยออยลม์ารนี จ ากดั (TM) ใหก้บับรษิัท ภรูชิ มารนี จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท พรมิา มารนี จ ากดั (มหาชน) การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็ในวนัที่ 24 ธนัวาคม 2563 
TOP จดัประเภทสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจดงักล่าวเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กับสินทรัพยท์ี่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี ้เม่ือวันที่  
30 เมษายน 2564 TOP ไดข้ายหุน้ดงักล่าวเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 
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9. สินทรัพยท์ีถ่อืไว้เพือ่ขำย (ตอ่) 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตอ่ไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานที่ยกเลิกและถกูจดัประเภทใหม่เพื่อรอการขาย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77 
ลกูหนีก้ารคา้ 29 
ลกูหนีอ้ื่น 44 
สินคา้คงเหลือ 9 
พสัดคุงเหลือ 5 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 188 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 6 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 2,372 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 14 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1 
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 2,749 
  
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 164 
เจา้หนีก้ารคา้ 45 
เจา้หนีอ้ื่น 20 
เงินกูยื้มระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 164 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 7 
เงินกูยื้มระยะยาว 1,055 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 8 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 23 
หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 1,486 
สินทรพัยส์ทุธิที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 1,263 

 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มธุรกิจบริการเรือขนส่งทางทะเลของ TOP ถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและหนีส้ิน 
ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายระหว่างงวด และถกูวดัมลูค่าโดยใชม้ลูค่าที่ต  ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบั
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเม่ือมีการจัดประเภทใหม่ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ ไม่ เกิดขึ ้นเป็นประจ าโดยใช้  
วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาดจดัอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม 
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10. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่นในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอื

ขาดทนุ 

 วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

 
 รายการที่จะถกูจดัประเภทใหม่ไว้

ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 
 รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ตราสารทนุ                

กองทนุรวม -  -  -  -  1,333  1,004  -  - 

ตราสารทนุอื่น -  -  -  -  18,790  17,483  -  - 

ตราสารหนี ้                

กองทนุรวม 1,243  1,185  -  -  -  -  -  - 

ตราสารหนีอ้ื่น 31  30  1,222  35  -  -  8,256  3,318 

รวมเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงิน
ระยะยาวอื่น 1,274  1,215  1,222  35 

 
20,123 

 
18,487 

 
8,256 

 
3,318 

 

กลุม่บรษิัทรบัรูร้ายไดเ้งินปันผลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 112 ลา้นบาท (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 136 ลา้นบาท) 
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10. เงนิลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงนิระยะยำวอ่ืน (ตอ่) 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้
 

 
 

บรษิัทฯ รบัรูร้ายไดเ้งินปันผลส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 7 ลา้นบาท (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 107 ลา้นบาท) 
 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอื

ขาดทนุ 

 วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

   รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

 

 31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563  31 มี.ค. 2564  31 ธ.ค. 2563 

ตราสารทนุ            

กองทนุรวม -  -  1,333  1,004  -  - 

ตราสารทนุอื่น -  -  2,431  2,325  -  - 

ตราสารหนี ้            

กองทนุรวม 374  360  -  -  -  - 

ตราสารหนีอ้ื่น -  -  -  -  8,256  3,318 

รวมเงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอื่น 374  360  3,764  3,329  8,256  3,318 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
 

11.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

11.1.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในการรว่มคา้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทนุ 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564    
ราคาตามบญัชีตน้งวด 48,932  4,882 
 - ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,487  - 
 - เงินปันผลรบั (509)  - 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 218  62 
 - ส่วนแบง่ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นในการรว่มคา้ 339  - 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 258  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 50,725  4,944 
 

บริษัทฯ รับรู ้รายได้เงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2564 จ านวน 228 ล้านบาท (สิน้สุดวันที่   
31 มีนาคม 2563 จ านวน 288 ลา้นบาท) 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

11.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ่) 
 

11.1.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 26,749 
 - ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 460 
 - เงินปันผลรบั (74) 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 925 
 - ส่วนแบง่ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิัทรว่ม (188) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 14 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 27,886 
 

11.1.3 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีราคาทนุ 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 346,437 
 - เงินลงทนุเพิ่ม 3,051 
 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในเงินลงทนุ (1,501) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 347,987 
 

บริษัทฯ รับรูร้ายได้เงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2564 จ านวน 4,982 ล้านบาท (สิน้สุดวันที่   
31 มีนาคม 2563 จ านวน 14,957 ลา้นบาท) 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

11.2 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

MAP 
 

บริษัท มาบตาพุด แอรโ์ปรดกัส ์จ ากัด (MAP) มีหนังสือลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยงั
ช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 
 

PTTGM 
 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด (PTTGM)  มีหนงัสือลงวนัที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนใน
ส่วนที่ยังช าระไม่เต็มมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 1,897 ลา้นบาท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแลว้ เม่ือวันที่ 
4 มกราคม 2564 

 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของ PTTGM ครัง้ที่ 2/2564 เม่ือวนัที่ 10 กุมภาพันธ ์2564 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ 
PTTGM จ านวน 2.85 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 285 ลา้นบาท และใหเ้รียกช าระค่าหุน้ทัง้จ านวน 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2564 

 

PTTGM มีหนงัสือลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 เพื่อเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 
81 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2564 

 

SES 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอรว์ิสเซส จ ากัด (SES) เม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติ
อนมุตัิใหเ้รยีกช าระคา่หุน้ในส่วนที่ยงัช าระไม่เต็มมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดช้ าระคา่หุน้เพิ่มทนุดงักล่าว
แลว้ เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

11.2 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 (ตอ่) 
 

OR 
 

เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564 บริษัท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (OR) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัของ OR ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) รวมจ านวนทัง้สิน้ 3,000 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,610 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหป้ระชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และ (2) การจัดสรรหุน้ส่วนเกิน
จ านวน 390 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดยื้มหุน้จ านวนดงักล่าวจากบรษิัทฯ เพื่อน ามาใชใ้นการรกัษาระดบัราคารวมเป็น
จ านวน 53,497 ลา้นบาท (สทุธิจากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ที่เก่ียวข้อง) ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 ผูจ้ดัหาหุน้ส่วน
เกินไดแ้จง้ความประสงคเ์พื่อใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ OR จ านวน 390 ลา้นหุน้ เพื่อสง่คืนใหบ้รษิัทฯ และในวนัที่ 16 
มีนาคม 2564 OR ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ และด าเนินการออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
จดัหาหุน้ส่วนเกินเพื่อคืนใหแ้ก่บริษัทฯ ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ เปลี่ยนจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 75 บรษิัทฯ
แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยดงักล่าว จ านวน 30,393 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  
 

ทัง้นี ้หุน้ของ OR ไดมี้การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แตว่นัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2564 
 

PTT TANK 
 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินลั จ ากดั (PTT TANK) ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2564 มี
มติอนมุตัิใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนเป็นจ านวนเงิน 788 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัที่ 
30 มีนาคม 2564 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ตอ่) 
 

11.2 รายการส าคญัที่เกิดขึน้ในระหวา่งงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 (ตอ่) 
 

กำรปรับโครงสร้ำงกำรถอืหุน้ในธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 8/2563 เม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งการถือ
หุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบรษิัทฯ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอียดการอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. บรษิัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) ที่บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
(TOP) ถือหุน้ทัง้หมด สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8.91 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ GPSC และเม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 
2563 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญาซือ้หุน้บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล ์
จ ากดั (มหาชน) (TOP) โดยไดช้ าระคา่หุน้เป็นจ านวนเงิน 16,757 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 

 

2. การโอนกิจการทัง้หมดของบรษิัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จ ากดั (TP) แลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ทัง้นี ้เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 TP ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯไดร้บัเงินปันผลจาก TP จ านวน 5,931 ลา้นบาท และรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุใน TP 
จ านวน 1,501 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โดยภายหลงัธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทฯ จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วนรอ้ยละ 31.72 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ 
TOP จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วน รอ้ยละ 20.78 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรบัโครงสรา้งภายในกลุม่บรษิัท จงึไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินรวม 
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12. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน  อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
 สินทรพัย ์

อื่น ๆ 
 สินทรพัย ์
สิทธิการใช ้

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564           
ราคาทนุ 6,618  2,658  6  125  9,407 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,293)  (1)  (23)  (1,317) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (64)  -  -  -  (64) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 6,554  1,365  5  102  8,026 
          
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 6,554  1,365  5  102  8,026 
 - เพิ่มขึน้ -  9  -  3  12 
 - โอนเปลี่ยนประเภท -  23  -  -  23 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด -  (25)  -  (1)  (26) 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 6,554  1,372  5  104  8,035 

          

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564          
ราคาทนุ 6,618  2,691  6  128  9,443 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,319)  (1)  (24)  (1,344) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (64)  -  -  -  (64) 
มลูค่าตามบญัชี 6,554  1,372  5  104  8,035 
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12. อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 
 งานระหวา่ง 

ก่อสรา้ง 
 สินทรพัย ์
สิทธิการใช ้

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564           
ราคาทนุ 3,581  1,703  2  552  5,838 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,277)  -  (102)  (1,379) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 3,581  426  2  450  4,459 
          
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 3,581  426  2  450  4,459 
- การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา -  -  -  (19)  (19) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท -  (35)  -  (380)  (415) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด -  (13)  -  (10)  (23) 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 3,581  378  2  41  4,002 

          

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564          
ราคาทนุ 3,581  1,655  2  45  5,283 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (1,277)  -  (4)  (1,281) 

มลูค่าตามบญัชี 3,581  378  2  41  4,002 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์ 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564                
ราคาทนุ 49,660  316,779  1,198,146  949,538  53,338  22,961  185,110  2,775,532 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (177,025)  (574,851)  (648,152)  (29,380)  (17,143)  -  (1,446,551) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (73)  (591)  (2,402)  (11,025)  (20,219)  -  (1,954)  (36,264) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 49,587  139,163  620,893  290,361  3,739  5,818  183,156  1,292,717 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 49,587  139,163  620,893  290,361  3,739  5,818  183,156  1,292,717 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 26) -  -  -  69,649  -  -  -  69,649 
 - เพิ่มขึน้ 14  137  605  13,031  362  27  19,402  33,578 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  -  -  1,383  1,383 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 57  1,144  2,332  -  -  139  (4,634)  (962) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (24)  (44)  (11)  (1)  (1)  (19)  (100) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด -  (2,818)  (12,274)  (15,733)  (210)  (394)  -  (31,429) 
 - โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการดอ้ยค่า  -  11  (5)  -  -  -  -  6 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 56  195  124  13,652  167  (252)  282  14,224 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 49,714  137,808  611,631  370,949  4,057  5,337  199,570  1,379,066 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัย ์
เหมือง 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564                
ราคาทนุ 49,787  317,752  1,199,216  1,073,057  56,023  22,823  200,336  2,918,994 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (179,831)  (586,722)  (690,605)  (30,871)  (17,486)  -  (1,505,515) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (73)  (113)  (863)  (11,503)  (21,095)  -  (766)  (34,413) 
มลูค่าตามบญัชี 49,714  137,808  611,631  370,949  4,057  5,337  199,570  1,379,066 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยท์ี่อยู่ในภาระค า้ประกนั เป็นเงินจ านวน 74,280 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 : 75,279 ลา้นบาท) 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 งานระหวา่ง 
ก่อสรา้ง 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564            
ราคาทนุ 5,743  37,254  370,463  17,041  35,474  465,975 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (16,506)  (174,909)  (12,582)  -  (203,997) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (61)  (67)  -  -  (128) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 5,743  20,687  195,487  4,459  35,474  261,850 

            
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 5,743  20,687  195,487  4,459  35,474  261,850 
 - เพิ่มขึน้ -  3  13  3  1,294  1,313 
 - ตน้ทนุการกูยื้ม -  -  -  -  289  289 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 102  54  682  41  (912)  (33) 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ -  (5)  (2)  (1)  -  (8) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด -  (394)  (3,261)  (295)  -  (3,950) 
 - โอนกลบัการดอ้ยคา่  -  1  -  -  -  1 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 5,845  20,346  192,919  4,207  36,145  259,462 

            

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564            
ราคาทนุ 5,845  37,290  371,033  17,059  36,145  467,372 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม -  (16,884)  (178,047)  (12,852)  -  (207,783) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  (60)  (67)  -  -  (127) 
มลูค่าตามบญัชี 5,845  20,346  192,919  4,207  36,145  259,462 

 

ตน้ทุนการกูยื้มที่ไดบ้ันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทใชอ้ัตราการตัง้ขึน้  
เป็นราคาทุนของสินทรพัยร์อ้ยละ 2.71 - 5.99 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี) และบริษัทฯ ใชอ้ัตรารอ้ยละ 4.30 ต่อปี 
(2563 : รอ้ยละ 4.34 ตอ่ปี) 
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14. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564              
ราคาทนุ 61,573  2,046  14,258  2,554  16,157  2,905  99,493 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (16,027)  (668)  (7,072)  (1,032)  (2,765)  (1,045)  (28,609) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (53)  -  -  -  -  -  (53) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 45,493  1,378  7,186  1,522  13,392  1,860  70,831 
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14. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2564              
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 45,493  1,378  7,186  1,522  13,392  1,860  70,831 
 - เพิ่มขึน้ 3,645  76  368  141  618  21  4,869 
 - การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา 28  4  8  (4)  -  (68)  (32) 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (9)  -  5  (2)  -  -  (6) 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (488)  (2)  -  (14)  -  (7)  (511) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด (664)  (167)  (386)  (179)  (816)  (253)  (2,465) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 79  17  19  6  574  -  695 

มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 48,084  1,306  7,200  1,470  13,768  1,553  73,381 
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14. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

             หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน  อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัยเ์พื่อ 
การส ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

 สินทรพัยอ์ื่น ๆ  รวม 

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564              
ราคาทนุ 64,721  2,120  14,659  2,583  17,183  2,472  103,738 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (16,633)  (814)  (7,459)  (1,113)  (3,415)  (919)  (30,353) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (4)  -  -  -  -  -  (4) 
มลูค่าตามบญัชี 48,084  1,306  7,200  1,470  13,768  1,553  73,381 
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14. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

 เครื่องจกัร 
และอปุกรณ ์

 ยานพาหนะ  สินทรพัย ์
อื่น ๆ 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564            
ราคาทนุ 25,210  87  10,200  618  19  36,134 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (10,696)  (38)  (5,724)  (248)  (11)  (16,717) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 14,514  49  4,476  370  8  19,417 

            
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 14,514  49  4,476  370  8  19,417 
 - เพิ่มขึน้ 15  -  27  28  -  70 
- โอนเปลี่ยนประเภท 371  -  3  -  -  374 
 - การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขสญัญา 17  (35)  -  (1)  -  (19) 
 - สิน้สดุสญัญาและยกเลิกสญัญา (420)  -  -  (12)  -  (432) 
 - คา่เสื่อมราคาส าหรบังวด (207)  4  (142)  (34)  (2)  (381) 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 14,290  18  4,364  351  6  19,029 

            

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564            
ราคาทนุ 25,306  52  10,219  614  19  36,210 
หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (11,016)  (34)  (5,855)  (263)  (13)  (17,181) 
มลูค่าตามบญัชี 14,290  18  4,364  351  6  19,029 
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15. ค่ำควำมนิยม 
 

การเปลี่ยนแปลงในคา่ความนิยม มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 106,994 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,503 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 109,497 
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16. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร ์
ซอฟตแ์วร ์

 สิทธิใน 
สญัญา 
ซือ้ขาย 

 ลิขสิทธ์ิและ
เครื่องหมาย
การคา้ 

 สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

อื่น 

 รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564          
ราคาทนุ 27,582  47,050  12,690  15,057  102,379 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (17,128)  (4,433)  (4,941)  (6,625)  (33,127) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  -  -  (779)  (779) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 10,454  42,617  7,749  7,653  68,473 

          
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 10,454  42,617  7,749  7,653  68,473 
 - เพิ่มขึน้ 256  -  -  240  496 
 - โอนเปลี่ยนประเภท (63)  9  186  38  170 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (3)  -  -  (695)  (698) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (667)  (486)  (23)  (305)  (1,481) 
 - โอนกลบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -  -  -  695  695 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 98  41  -  131  270 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 10,075  42,181  7,912  7,757  67,925 

          

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564          
ราคาทนุ 28,046  47,098  12,886  14,647  102,677 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (17,971)  (4,917)  (4,974)  (6,797)  (34,659) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ -  -  -  (93)  (93) 
มลูค่าตามบญัชี 10,075  42,181  7,912  7,757  67,925 
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16. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน (ตอ่) 
 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564  
ราคาทนุ 8,869 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (6,252) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 2,617 

  

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2564  
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 2,617 
 - เพิ่มขึน้ 16 
 - โอนเปลี่ยนประเภท 77 
 - ขายและตดัจ าหน่าย - สทุธิ (1) 
 - คา่ตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (247) 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 2,462 

  

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564  
ราคาทนุ 8,948 
หกั คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (6,486) 

มลูค่าตามบญัชี 2,462 
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17. สินทรัพยท์ีเ่กิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 
 

สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรพัยใ์นการ
ส ารวจและประเมินคา่ 
แหลง่ปิโตรเลียม 

 สินทรพัยเ์หมือง  รวม 

ณ วันที ่1 มกรำคม 2564      
ราคาทนุ 140,981  776  141,757 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (54,288)  (524)  (54,812) 
มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 86,693  252  86,945 
      
ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนำคม 2564  

 
 

 
 

มลูค่าตามบญัชีตน้งวด 86,693  252  86,945 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 26) 8,789  -  8,789 
 - เพิ่มขึน้ 753  1  754 
 - ขายและจ าหน่าย - สทุธิ (4,385)  -  (4,385) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,738  12  3,750 
มลูค่าตามบญัชีปลายงวด 95,588  265  95,853 

      

ณ วันที ่31 มีนำคม 2564      
ราคาทนุ 152,937  812  153,749 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (57,349)  (547)  (57,896) 
มลูค่าตามบญัชี 95,588  265  95,853 
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18. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2564 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  
ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
2564 

 

 เพิ่มขึน้  จ่าย 
ช าระคืน 

 หนีส้ินตามสญัญา
เช่าเพิ่มขึน้ 

 (ก าไร)ขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

 ผลตา่งจาก 
การแปลงคา่ 
งบการเงิน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้จาก 
สถาบนัการเงิน 4,223  11,201  (4,529)  -  2  266  -  11,163 

เงินกูยื้ม - สกลุบาท 179,177  4,055  (6,276)  -  -  -  29  176,985 
เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 46,504  2,574  (2,648)  -  91  1,027  13  47,561 
หุน้กู ้- สกลุบาท 270,766  -  (3,000)  -  (1,103)  1,104  (34)  267,733 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 242,063  37,865  -  -  5,720  6,055  (648)  291,055 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 52,770  -  (2,094)  4,843  185  582  (281)  56,005 
รวม 795,503  55,695  (18,547)  4,843  4,895  9,034  (921)  850,502 
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18. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

เงินกูยื้มและหนีส้ินตามสญัญาเช่า มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 
1 มกราคม 

2564 

 กระแสเงินสดจดัหาเงิน  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 

2564  

 เพิ่มขึน้  จ่ายช าระคืน  หนีส้ินตาม 
สญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 

 ขาดทนุ 
จากอตัราแลกเปลี่ยน 

 อื่น ๆ  

เงินกูยื้มระยะสัน้ - กิจการที่
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ 8.5) 2,561  2,621  (19)  -  -  -  5,163 

เงินกูยื้ม - สกลุตา่งประเทศ 45,181  -  -  -  1,478  4  46,663 
หุน้กู ้- สกลุบาท 92,487  -  -  -  -  (4)  92,483 
หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 8,765  -  -  -  376  4  9,145 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 7,739  -  (147)  69  148  (545)  7,264 
รวม 156,733  2,621  (166)  69  2,002  (541)  160,718 
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18. เงนิกู้ยมืและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

เงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กู ้มีรายละเอียดดงันี ้(ตอ่) 
 

รายละเอียดที่ส  าคญัของเงินกูยื้มระยะยาว 
 

เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มบริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั ประเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จ านวน 1,250 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด อายุ 10 ปี จ านวน 700 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ อาย ุ30 ปี จ านวน 550 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.98 ตอ่ปี และ รอ้ยละ 4.30 ตอ่ปี ตามล าดบั 
 

เงินกูยื้มและหุน้กูด้ังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงคจ์ะน าไปใช้ในการด าเนินกิจการทั่วไปของกลุ่มบริษัท การช าระคืนเงินกู ้
กิจกรรมการลงทนุ และการใหกู้ยื้มแก่บรษิัทในกลุม่ 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูยื้มและหุน้กู ้กลุม่บรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ก าหนดไว ้เช่น การด ารงมลูคา่ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี ้และการส ารองปรมิาณจดัเก็บถ่านหิน เป็นตน้ 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 34,199  32,590  7,662  7,313 
ตน้ทนุบรกิาร 609  540  131  132 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 110  137  30  33 
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการหนีส้ิน
ตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (15)  54  -  - 

ขาดทนุจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของประมาณการ
หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่น -  33  -  - 

รายจ่ายที่เกิดขึน้จรงิ (412)  (286)  (9)  (15) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 77  164  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 34,568  33,232  7,814  7,463 
 
 

20. ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำรือ้ถอน 

 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม 
     2564  2563 
ณ วนัที่ 1 มกราคม     98,661  91,889 
 - ซือ้ธุรกิจ (หมายเหตฯุ 26)     697  36 
 - ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึน้     482  1,625 
 - ใชไ้ประหวา่งงวด     (286)  (32) 
 - กลบัรายการประมาณการหนีส้ินที่ไม่เกิดขึน้     (55)  (65) 
 - ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน     4,205  7,645 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม     103,704  101,098 
 - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     (1,662)  (1,388) 
 - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หนึ่งปี     102,042  99,710 
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21. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร(ขาดทนุ)ส่วนที่เป็นของบรษิัทฯ 32,587,613,272  (1,554,358,470)  14,170,553,350  18,795,184,806 
ปรบัปรุงก าไร(ขาดทนุ)* (65,155,577)  (74,698,632)  -  - 
ก าไร(ขาดทนุ)ที่ใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ 32,522,457,695  (1,629,057,102)  14,170,553,350  18,795,184,806 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้) 28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250  28,562,996,250 
        
ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท / หุน้) 1.14  (0.06)  0.50  0.66 
 

*รายการปรบัปรุงก าไร(ขาดทนุ) เป็นรายการปรบัปรุงที่เก่ียวขอ้งกบัการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ ดอกเบีย้ และ 
ภาษีเงินได ้ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

22. รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

       หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดค้า่ขนสง่ 1,150  1,952  1,343  2,734 
เงินปันผลรบั 112  136  5,217  15,352 
ดอกเบีย้รบั 699  1,250  481  602 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

และเงินลงทนุ 44  32  (12)  2,309 
ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุที่วดัมลูค่า

ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 12  (1,099)  14  (132) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใน 

ตราสารหนี ้ -  680  -  - 
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่า

ยตุิธรรม 10,772  -  -  - 
อื่น ๆ 1,565  2,157  958  967 
รวม 14,354  5,108  8,001  21,832 
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23. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลักษณะ  
 

คา่ใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะที่ส  าคญั ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 339,098  409,147  215,786  246,220 
คา่ใชจ้่ายพนกังาน 13,755  14,209  2,111  2,119 
คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 35,036  35,865  4,597  4,906 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 139  276  13  42 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าของ

สินทรพัยม์ลูค่าต ่า 23  49  28  24 
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัคา่เช่าผนัแปร 220  349  182  265 
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24. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่จัดท าให้กับผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้น  
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ  
ส่วนงานด าเนินงาน 
 

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสรา้งองคก์รเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการ  
กลุม่บรษิัทจ าแนกสว่นงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี ้
 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1. ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้  าเนินการ และรว่มลงทนุกบับรษิัทส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมชัน้น า ทัง้นี ้โครงการในประเทศส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลมุ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย อเมรกิา และแอฟรกิา 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจัดหา ขนส่ง จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยน าผลิตภณัฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงในภาคครัวเรือน ขนส่ง และ
อตุสาหกรรม 

3. ธุรกิจถ่านหิน 
ด าเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยท าการส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินในตา่งประเทศ  
 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย  
1. ธุรกิจน า้มนั 

ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน า้มันหล่อลื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จดัส่ง 
และการปฏิบตัิการของระบบ รบั เก็บ จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบรกิาร 

2. ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศ ในผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทัง้ ผลิตภณัฑ์
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงราคา และการจดัหาการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ด าเนินธุรกิจกลั่นน า้มนั ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใหก้บัตลาดในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 

กลุม่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ด าเนินธุรกิจดา้นนวตักรรม ดิจิตอล เทคโนโลยี วิศวกรรม การผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
และการบรหิารโครงการตา่ง ๆ ของกลุม่ ปตท. รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสรา้งความยั่งยืนใหก้ลุม่ ปตท. 
 

การด าเนินงานอื่นของกลุม่บรษิัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอื่น ๆ ซึง่ไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ตอ้งรายงานแยกต่างหาก 
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24. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 
 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 
 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 9,231  67,942  2,996  118,191  119,218  147,391  12,817  51  -  477,837 
- ระหว่างกนั 33,523  34,772  129  699  106,880  77,038  5,261  818  (259,120)  - 

ขายสทุธิ 42,754  102,714  3,125  118,890  226,098  224,429  18,078  869  (259,120)  477,837 

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 37,360  23,569  1,490  10,627  4,311  38,779  5,874  (46)  (2,207)  119,757 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 31,824  21,775  1,230  6,531  3,975  33,492  5,436  (650)  (616)  102,997 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (16,497)  (4,597)  (333)  (1,404)  (49)  (9,508)  (2,539)  (109)  -  (35,036) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามสว่นงาน 15,327  17,178  897  5,127  3,926  23,984  2,897  (759)  (616)  67,961 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม (19)  140  (1)  157  -  1,465  206  (1)  -  1,947 
อื่น ๆ 6,283  (4)  -  (39)  1  106  90  11  -  6,448 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ไดปั้นสว่น :                    
ดอกเบีย้รบั                   699 
ขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ ์                   (7,398) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                   (4,330) 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   65,327 
ก าไรส าหรบังวด                   47,206 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย  
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24. ส่วนงำนด ำเนินงำน (ตอ่) 
 

งบการเงินรวม 
 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 

                 หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขัน้ตน้และก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียมขัน้ปลาย  เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 
 อื่น ๆ  ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกนั 
 รวม 

 ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

 ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  น า้มนั  การคา้ระหว่าง
ประเทศ 

 ปิโตรเลียมและ
การกลั่น     

ขาย - นอกกิจการ 11,205  80,958  3,320  129,466  119,741  123,963  14,866  48  -  483,567 
- ระหว่างกนั 35,781  33,307  206  1,163  102,943  88,089  4,839  812  (267,140)  - 

ขายสทุธิ 46,986  114,265  3,526  130,629  222,684  212,052  19,705  860  (267,140)  483,567 

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้* 40,453  16,353  1,454  7,957  (3,234)  (18,302)  5,864  (19)  (274)  50,252 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 33,315  14,433  1,174  3,755  (3,392)  (22,971)  5,668  (532)  935  32,385 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (16,719)  (4,832)  (771)  (1,290)  (71)  (9,360)  (2,733)  (89)  -  (35,865) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานตามสว่นงาน 16,596  9,601  403  2,465  (3,463)  (32,331)  2,935  (621)  935  (3,480) 
สว่นแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่ม 334  (13)  (1)  231  -  140  (48)  -  -  643 
อื่น ๆ (30)  (6)  (5)  84  -  (266)  (4)  (14)  -  (241) 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที่ไม่ไดปั้นสว่น :                    
ดอกเบีย้รบั                   1,250 
ก าไรจากตราสารอนพุนัธ ์                   8,470 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                   (5,075) 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้                   1,567 
ขาดทนุส าหรบังวด                   (14,006) 
 

*ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ ไม่รวมคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายในตน้ทนุขาย 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิ 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  598  -  598 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ 1,500  1,313  -  2,813 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,333  1,333 
ตราสารทนุอื่น 3,535  -  15,255  18,790 

ตราสารหนี ้        
ตราสารหนีอ้ื่น -  1,222  -  1,222 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 1,108  -  135  1,243 
ตราสารหนีอ้ื่น -  -  31  31 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  881  -  881 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  600  -  600 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  987  -  987 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  585  -  585 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 42  2,922  -  2,964 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  758  -  758 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
      เงินลงทนุที่ถือไวส้  าหรบัหนีส้ินผลประโยชน ์    
         พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 1,720  -  -  1,720 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  1,416  -  1,416 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  2,679  -  2,679 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  1,755  -  1,755 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  90  -  90 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,924  5,198  -  7,122 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  269  -  269 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -  -  95  95 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายในการซือ้สดัส่วน 
การถือหุน้ในการรว่มคา้ -  -  1,682  1,682 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ -  -  2,278  2,278 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  1  -  1 
เงินลงทนุในสินทรพัยท์างการเงินระยะสัน้ -  217  -  217 
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,004  1,004 
ตราสารทนุอื่น 3,282  -  14,201  17,483 

ตราสารหนี ้        
ตราสารหนีอ้ื่น -  35  -  35 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 1,071  -  114  1,185 
ตราสารหนีอ้ื่น -  -  30  30 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  468  -  468 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  773  -  773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  2,233  -  2,233 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  526  -  526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  692  -  692 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  452  -  452 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
เงินลงทนุที่ถือไวส้  าหรบัหนีส้ินผลประโยชน์
พนกังานจากการด าเนินงานรว่มกนั 1,648  -  -  1,648 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตอ่) 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  1,562  -  1,562 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  3,355  -  3,355 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  1,688  -  1,688 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 1,561  720  -  2,281 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  167  -  167 
สญัญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -  -  95  95 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ -  -  60  60 
สิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายในการซือ้สดัส่วน 
การถือหุน้ในการรว่มคา้ -  -  1,601  1,601 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น        
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ -  -  109  109 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,333  1,333 
ตราสารทนุอื่น 2,220  -  211  2,431 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 374  -  -  374 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  240  -  240 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  600  -  600 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  335  -  335 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  573  -  573 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  122  -  122 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  188  -  188 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  144  -  144 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  1,102  -  1,102 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  426  -  426 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  119  -  119 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วย 
มลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้(ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น        
ตราสารทนุ        
กองทนุรวม -  -  1,004  1,004 
ตราสารทนุอื่น 2,120  -  204  2,324 

เงินลงทนุที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ        
ตราสารหนี ้        
กองทนุรวม 360  -  -  360 

ตราสารอนพุนัธ ์        
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  277  -  277 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  773  -  773 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  618  -  618 
สญัญาสิทธิเลือกซือ้เงินตราตา่งประเทศ -  526  -  526 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  70  -  70 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  87  -  87 

        

หนีสิ้นทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
ตราสารอนพุนัธ ์        

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -  67  -  67 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ -  1,188  -  1,188 
สญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ -  66  -  66 
สญัญาอนพุนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ ์ -  15  -  15 
สญัญาซือ้ขายสินคา้โภคภณัฑ ์ -  12  -  12 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย  
มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มูลค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  11,226  -  11,226 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  184,922  42,946  227,868 
หุน้กู ้ -  578,831  -  578,831 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,415  -  8,415 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  185,877  43,058  228,935 
หุน้กู ้ -  551,259  -  551,259 
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย  
มูลค่ายุติธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่มูลค่าบญัชีเป็นค่าประมาณการที่สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  11,226  -  11,226 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  -  54,219  54,219 
หุน้กู ้ -  113,167  -  113,167 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิรรม        
สินทรพัยท์ี่วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย        

ตราสารหนี ้ -  8,415  -  8,415 
        

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินกูยื้มระยะยาว -  -  57,397  57,397 
หุน้กู ้ -  117,657  -  117,657 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี ้ค านวณจากราคาเสนอซือ้ล่าสดุหรืออตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดอื่นที่เก่ียวขอ้ง และอาจค านวณโดยใชก้ระแสเงินสดตามสัญญา คิดลดดว้ยอตัราอา้งอิงจากราคา
ตลาดของตราสารหนีอ้ื่นที่มีราคาที่สามารถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญา  
 

มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ ์มีขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุิธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสงัเกตได้
ในตลาดและปรบัดว้ยความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ เช่น  ราคาซือ้ขายในตลาด ความผนัผวนของราคา อตัราแลกเปลี่ยน
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเสน้ราคาล่วงหน้าของสินคา้โภคภัณฑ์ เป็นตน้  ทั้งนี ้จะมี 
การคิดลดราคาหากมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่มลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธน์ัน้ ๆ  
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25. กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบั 2 (ตอ่) 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูยื้มระยะยาว ค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูยื้ม
ของตลาด และมลูค่ายตุิธรรมของหุน้กู ้ประเมินโดยใชร้าคาปิดครัง้ล่าสดุหรืออตัราดอกเบีย้ที่อา้งอิงล่าสดุจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้หรือพิจารณาถึงราคาเสนอซือ้ขายในปัจจบุนัหรือราคาเสนอซือ้ขายล่าสดุส าหรบัตราสารที่ คลา้ยคลึงกนัในตลาด
และอาจค านวณโดยอา้งอิงจากราคาซือ้ขายที่สงัเกตในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี ้ซึ่งมีการเสนอซือ้ขายกนัในตลาดที่มี
สภาพคลอ่ง 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3  
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใชข้อ้มลูมลูค่าที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น สินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) หรือ สินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยนัสถานะการลงทนุ (Capital 
Call Statement) และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน หรือ Valuation ของบริษัทในการระดมทนุครัง้ล่าสดุ หรือใชแ้ผนธุรกิจ
รว่มกบัการประเมินสภาพปัจจบุนัของตลาด หรือราคาทนุ แลว้แต่มลูค่าใดจะเหมาะสม ส าหรบัรายการสินทรพัยท์างการเงินที่
วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นบางรายการของกลุม่บรษิัท มีขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่ส  าคญัคือ
อตัราคิดลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยงอา้งอิงจากตน้ทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยของเงินทนุ (Weighted average cost of capital) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละตน้ทุนของทุน (Cost of equity) ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที่
เทียบเคียงไดก้ับคู่สัญญาที่เป็นผูอ้อกตราสารนั้น และจะมีการหารือเก่ียวกับกระบวนการประเมินมูลค่าและผลลพัธอ์ย่าง
สม ่าเสมอ 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูยื้มระยะยาวประเมินโดยใชเ้ทคนิคการคิดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่าโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูที่สามารถสงัเกตไดใ้นตลาดที่เก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี่ยนทนัที อตัราดอกเบีย้ และเสน้อตัรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้เป็นตน้ 

 

มลูค่ายตุิธรรมของหนีส้ินตราสารอนพุนัธข์องสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ ประเมินโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซึ่งอา้งอิงจากประมาณการก าไรจากการด าเนินงานก่อน  
คา่เสื่อมราคา ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินไดใ้นอนาคตและคิดลดดว้ยอตัราคิดลด 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นประเภทสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซือ้ธุรกิจ และ  
สิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่ายจากการซือ้สดัส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ ประเมินโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด ทัง้นี ้มีขอ้มูลที่ไม่
สามารถสงัเกตไดท้ี่มีสาระส าคญัของล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดที่ปรบัดว้ยความเสี่ยง ประมาณโดย
อา้งอิงจากตน้ทนุเงินกูข้องกลุม่บรษิัท 
 

ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
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26. กำรซือ้ธุรกิจ 
 

 เม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของกลุม่บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสดัส่วนการลงทนุ (Sale and Purchase Agreement: SPA) 
เพื่อเขา้ซือ้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการโอมานแปลง 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) 
ทัง้นี ้การซือ้สดัส่วนการลงทนุดงักล่าวไดเ้สรจ็สิน้เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มบรษิัท PTTEP จดัประเภทของการลงทนุ
ในโครงการโอมานแปลง 61 เป็นการลงทนุในการด าเนินงานรว่มกนั 

 

รายละเอียดของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรมที่เกิดขึน้ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 84,155 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ (73,323) 
ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม 10,832 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที่ซือ้ มีดงันี ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 48 
สินคา้คงเหลือ 560 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหตฯุ 13) 69,649 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่ (หมายเหตฯุ 17) 8,789 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,713 
เจา้หนีก้ารคา้ (228) 
เจา้หนีอ้ื่น (679) 
ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนระยะยาว (697) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บั 84,155 
หกั ก าไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูค่ายตุิธรรม (10,832) 
รวมสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ทัง้สิน้ 73,323 
 

มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่โอนให ้ณ วนัที่ซือ้จ านวน 2,369 ลา้นดอลลารส์หรฐั (73,323 ลา้นบาท)ประกอบดว้ย
เงินสดจ่าย ณ วนัที่ซือ้ จ านวน 2,364 ลา้นดอลลารส์หรฐั (73,170 ลา้นบาท) รวมทัง้มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวา่
จะตอ้งจ่ายในอนาคตและการปรบัปรุงรายการตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น SPA จ านวนสทุธิ 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั (153 ลา้นบาท) 
ซึง่มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต ค านวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยอา้งอิงอตัราคิดลด
และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัความน่าจะเป็นที่เก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นมลูค่ายตุิธรรมระดบัที่ 3 
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26. กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุม่บรษิัท PTTEP อยู่ระหวา่งการพิจารณาการค านวณหามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุด ้
ณ วนัที่ซือ้และสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่โอนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มบริษัท  PTTEP คาดว่าจะ
พิจารณารายการดงักล่าวแลว้เสรจ็ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัที่กลุม่บรษิัท PTTEP มีการควบคมุรว่มในโครงการโอมาน แปลง 
61 

  



 

70 

27. กำรด ำเนินกำรกรณีศำลปกครองกลำงมีค ำส่ังคุ้มครองช่ัวครำวโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
 

วนัที่ 19 มิถนุายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้นกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย่ื้นฟ้องหน่วยงานรฐั 8 หน่วยงาน
ต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขด าที่ 908/2552 พรอ้มกบัย่ืนค ารอ้งขอใหศ้าลฯ มีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอใหร้ะงบัโครงการลงทนุ 76 โครงการในพืน้ที่มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัที่ 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีค าสั่งเพื่อบรรเทาทกุขช์ั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยใหผู้ถ้กูฟ้องคดีทัง้แปดสั่งระงบัโครงการ 
76 โครงการทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเวน้โครงการ
ที่ไดร้บัใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 (รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือ
โครงการที่ไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการที่ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ลงวนัที่ 16 มิถนุายน 2552 โดยโครงการที่อยู่ภายใตค้ าสั่งระงบัดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุม่บรษิัทจ านวน 25 โครงการ ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของบรษิัทฯ จ านวน 3 โครงการ 
 

วนัที่ 16 ตลุาคม 2552 กลุม่บรษิัทในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย่ื้นค ารอ้งอทุธรณค์ าสั่งศาลฯ ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

 

วนัที่ 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งค ารอ้งที่ 592/2552 แกค้ าสั่งศาลฯ โดยใหผู้ถู้กฟ้องคดีทัง้แปดสั่งระงับ
โครงการหรือกิจกรรมทา้ยค าฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการที่ศาลปกครองสงูสดุเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคุมหรือบ าบดัมลพิษหรือติดตัง้
อุปกรณเ์พิ่มเติม ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นโครงการของกลุ่มบริษัท 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและ
โครงการของบริษัทอื่นในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ภายใตค้ าสั่งระงับโครงการของศาลฯ 2 
โครงการ 

 

วนัที่ 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการย่ืนค าใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามค าฟ้องทัง้หมด 

 

วนัที่ 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีค าพิพากษาคดี สรุปไดว้่า ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยค าฟ้อง ที่ถูก
ก าหนดใหเ้ป็นโครงการประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ซึ่งยงัด าเนินการไม่ครบถว้นตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนับแต่วนัที่มีค าพิพากษานี ้ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เขา้ข่ายลักษณะดังกล่าว 1 
โครงการ 
 

วนัที่ 1 ตลุาคม 2553 ผูฟ้้องคดีทัง้ 43 ราย ย่ืนอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสงูสดุ และต่อมาผูถ้กูฟ้องคดีทัง้
แปด โดยพนกังานอยัการเจา้ของส านวนไดย่ื้นค าแกอ้ทุธรณแ์ลว้เม่ือวนัที่ 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจบุนัคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณา
ของศาลปกครองสงูสดุ 
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28. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกิดขึน้ 
 

การเปลี่ยนแปลงภาระผกูพนัและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

28.1 ภาระผกูพนัตอ่บรษิัทย่อยและการรว่มคา้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

28.1.1 บริษัทฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนเงินกูแ้ก่บริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงิน  104,579 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินกูใ้หแ้ก่บรษิัทย่อยดงักล่าวไปแลว้ รวมทัง้สิน้ 51,372 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจ านวน 53,207 ลา้น
บาท 

 

28.1.2 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement)  กับบริษัทย่อย และ 
การรว่มคา้หลายแห่ง เป็นจ านวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท้ี่บรษิัทย่อย และการรว่มคา้ดงักล่าวมีกบัเจา้หนีเ้งินกูส้ถาบนั
การเงิน ทั ้งนี  ้ภายใตส้ ัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจ านวนเงิน 17  
ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเทียบเท่า 533 ลา้นบาท 

 

28.1.3 บรษิัทฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ที่จะตอ้งจ่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุน้จ านวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาดงักล่าว คงเหลือเป็น
จ านวนเงิน 9,322 ลา้นบาท 

 

28.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 - ไม่เกิน 1 ปี 2,099  123 
 - เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 464  76 
 - เกินกวา่ 5 ปี 790  69 
รวม 3,353  268 
 

28.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจ านวน 114,936 ลา้นบาท และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 8,614 ลา้นบาท 
 

28.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันซึ่งเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตที่ธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จ านวน 
31,394 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,375 ลา้นบาท  
 

28.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Letter of Guarantee) ในงบ
การเงินรวมจ านวน 32,511 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 70 ลา้นบาท 
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28.6 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (PTTEP) มีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนั
สญัญาเงินกูรู้ปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding Company Ltd โดยมีวงเงินจ านวน 14,900 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่ง PTTEP ค า้ประกันตามสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท PTTEP ใน Moz LNG1 Holding Company 
Ltd ที่อตัรารอ้ยละ 8.5 ทัง้นี ้ยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 
 

28.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ ง มีสัญญาขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่ อน าไปขายต่อให้แก่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ ง  
โดยสญัญามีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งครบก าหนดสญัญาในวนัที่ 31 มกราคม 2555 โดยที่สญัญามีลกัษณะแบบ Back-to-
Back ก่อนครบก าหนดสญัญาบริษัทย่อยดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบับริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุญัญากบั
บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าวซึ่งเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญา โดยเม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม 2552 บรษิัท
จดทะเบียนดงักล่าวไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยในฐานะผูข้ายและ
ผูผ้ลิตใหป้ฏิบตัิตามสญัญาโดยขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าว หรอืใหร้ว่มกนัชดใชค้า่สินไหมทดแทน 
 

เม่ือวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2553 บริษัทย่อยไดย่ื้นค ารอ้งต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ขอใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัท
ย่อยออก ซึง่สถาบนัอนญุาโตตลุาการไดมี้ค าสั่งใหจ้ าหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบรษิัทย่อยออก 
 

บริษัทฯ ได้มอบคดีให้ส  านักงานอัยการสูงสุดย่ืนค าคัดค้านแก้คดี ซึ่งพนักงานอัยการได้ย่ืนค าคัดค้านต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษัทฯ แลว้เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดด้ าเนินการสืบพยานคู่พิพาท
เสร็จสิน้ และปรากฏต่อมาว่า เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าชีข้าดใหบ้ริษัทฯ ช าระค่าเสียหาย
บางส่วนใหแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนดงักล่าว แต่เน่ืองจากบรษิัทฯ เห็นว่าค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักล่าวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย ซึ่งบรษิัทฯ มีสิทธิที่จะคดัคา้นค าชีข้าดต่อศาลที่มี เขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่ง
เพิกถอนค าชีข้าดดงักล่าวได ้และเม่ือวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอใหเ้พิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่  16 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนไดย่ื้นค ารอ้งต่อศาลแพ่งขอให้
บงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ และบรษิัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย่ื้นค ารอ้งคดัคา้นตอ่ศาลแพ่งแลว้ และเม่ือ
วนัที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตุลาการ โดยใหบ้ริษัทฯ จ่ายค่าเสียหาย
ตามค าชีข้าดดังกล่าว ในอัตรา 390 ลา้นบาทต่อปี นับตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พรอ้ม
ดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัที่อนญุาโตตลุาการมีค าชีข้าดจนถึงวนัที่บริษัทฯ ช าระเงินครบถว้น แต่อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทฯ ยงัไม่อาจเห็นพอ้งดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลแพ่ง ดงันัน้ เม่ือวนัที่ 16 มีนาคม 2563 ปตท. ไดย่ื้นอทุธรณค์ าพิพากษา
ของศาลแพ่งตอ่ศาลฎีกา คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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28.8 เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง ไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหายจากการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ  
ซึง่บรษิัทฯ เห็นวา่ การใชส้ิทธิเรยีกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขัน้ตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการย่ืนค าเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทัง้ไดต้ัง้ขอ้สงวนสิทธิในการคดัคา้นประเด็นที่บริษัท
ผูร้บัเหมาไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ ต่อมาหลังจากย่ืนค าเสนอขอ้พิพาทนี ้บริษัท
ผูร้บัเหมาไดถ้กูศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยแ์ต่ผูเ้ดียวมีอ านาจในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกับทรพัยส์ินของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัยไ์ดเ้ขา้ด าเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ
แทนบรษิัทผูร้บัเหมาแลว้ ซึง่ในคดีลม้ละลายดงักล่าว บรษิัทฯ ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีเ้ป็นเจา้หนีร้ายหนึ่งดว้ย ส่วนในขอ้พิพาท
อนุญาโตตุลาการนั้นบริษัทฯ ไดย่ื้นค าคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัทผูร้บัเหมาทั้ งสิน้ พรอ้มทั้งย่ืนขอ้เรียกรอ้งแยง้ 
เรยีกรอ้งคา่เสียหายจากบรษิัทผูร้บัเหมาดว้ย ตอ่มาปรากฏวา่ คณะอนญุาโตตลุาการไดมี้ค าชีข้าดใหบ้รษิัทฯ ช าระหนีบ้างสว่น
แก่บรษิัทผูร้บัเหมา แต่เน่ืองจากบรษิัทฯ เห็นว่า ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการมีการวินิจฉยัคลาดเคลื่อนในสาระส าคญั
ทัง้ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย บรษิัทฯ จึงไดย่ื้นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ ส่วนบรษิัทผูร้บัเหมา
ไดย่ื้นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวตอ่ศาลแพ่ง และเม่ือวนัที่ 17 ตลุาคม 2560 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาใหบ้งัคบัตาม
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ โดยปรบัลดจ านวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดย่ื้นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาล
แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทัง้น าสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลกัประกนัการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบรษิัท
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งก็ไดยื้่นอุทธรณค์ าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา 
มีค าพิพากษาไม่รบัอทุธรณข์องบริษัทฯ ไวพ้ิจารณา คดีถึงที่สดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลแพ่ง 
และเม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2563 บรษิัทฯ ไดว้างเงินช าระหนีต้ามค าพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ตอ่ศาลแพ่งแลว้ 
 

เม่ือวนัที่ 8 กนัยายน 2553 บรษิัทผูร้บัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ไดย่ื้นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ
เป็นอีกขอ้พิพาทหนึ่ง เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการด าเนินงานก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึ่ง 
ซึง่บรษิัทฯ เห็นวา่ การใชส้ิทธิเรยีกรอ้งดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขัน้ตอนที่ตกลงกนัไวใ้นสญัญาอนญุาโตตลุาการ 
จึงไดค้ัดคา้นและตั้งขอ้สงวนสิทธิในการคัดคา้นไวอ้ีกเช่นกัน โดยบริษัทฯ ไดย่ื้นค าคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัท
ผู้รับเหมา พร้อมทั้ง ย่ืนข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้อง ค่าเสียหายจากบริษัทผู้รับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดขอ้พิพาทแลว้ ต่อมาเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดใหย้กค า
เสนอขอ้พิพาทของบรษิัทผูร้บัเหมาและใหย้กขอ้เรยีกรอ้งแยง้ของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้ามขอ้
เรียกรอ้งแยง้ไวแ้ลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บรษิัทผูร้บัเหมาไดย่ื้นค ารอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลแพ่ง 
และบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นค ารอ้งคดัคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 2563 ศาลแพ่งมีค าพิพากษายกค า
รอ้งขอเพิกถอนค าชีข้าดของบรษิัทผูร้บัเหมา และเม่ือวนัที่ 6 มกราคม 2564 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยข์องบรษิัทผูร้บัเหมา ได้
ย่ืนอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา ปัจจบุนั บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการอยู่ระหว่างจดัท าค าแกอ้ทุธรณเ์พื่อย่ืน
ตอ่ศาลฎีกา 
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28. ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกิดขึน้ (ตอ่) 
 

การเปลี่ยนแปลงภาระผกูพนัและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ที่มีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

28.9 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2557 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึ่ง เป็นโจทกย่ื์นฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสญัญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบตัิผิดสญัญา และเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ  
จ่ายค่าจา้งคา้งช าระและค่าเสียหาย ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสญัญาทัง้สิน้ จึงไดส้่ง
เรื่องใหส้  านกังานอัยการสูงสุดพิจารณาแกต้่างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดย่ื้นค าใหก้ารต่อศาลแลว้ 
ต่อมาศาลแพ่งไดมี้ค าสั่งใหโ้อนคดีไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เน่ืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเห็น
พอ้งตอ้งกนัว่า คดีนีเ้ป็นคดีปกครอง ซึ่งศาลแพ่งไดด้ าเนินการโอนคดีไปยงัศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจบุนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

หลงัจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสญัญาต่อบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการก่อสรา้งโครงกา รท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงไดย่ื้นค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เรียกรอ้งใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งชดใชค้่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิง้งาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ศาลปกครองกลางมีค าสั่งใหร้วมการพิจารณาคดีนีเ้ขา้กบัคดีที่บรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งย่ืนฟ้องบรษิัทฯ ปัจจบุนั คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

เม่ือวนัที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2562 
ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  (The National Company Law Tribunal)  แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค าสั่ งให้บริษัท
ผู้รับเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้ง 
(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว พบว่า เป็นความจริง 
ต่อมาเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงไดย่ื้นค าขอรบัช าระหนีต้่อเจา้หนา้ที่ดแูลกิจการของบรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ณ ประเทศอินเดีย ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งเจา้หนา้ที่ดงักล่าวพิจารณาค าขอรบัช าระหนีข้องบรษิัทฯ  
 

28.10 เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดร้บัหนงัสือจากบริษัทที่ปรกึษา
กฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสาหร่ายในติมอรต์ะวันตก แจง้ว่าจะเริ่มด าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายจากเหตกุารณน์ า้มนัดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอรเ์ม่ือปี พ.ศ. 2552 และเม่ือ
วนัที่ 9 สิงหาคม 2559 PTTEP AAA ไดร้บัค าฟ้องอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของกลุ่มผูเ้ลีย้งสาหร่ายที่ไดย่ื้นฟ้องรอ้งคดี
แบบกลุ่ม (Class action) ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลียผ่านทางส านักทะเบียนของเมืองซิดนีย์ เพื่อเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ต่อมา เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2564 ศาลไดมี้ค าพิพากษาในบางประเด็น โดยไดก้ าหนดค่าเสียหายใหก้บั
โจทกซ์ึง่เป็นผูน้  าในการด าเนินคดีแบบกลุม่เพียงรายเดียว เป็นจ านวนเงินประมาณ 253 ลา้นรูเปียะห ์หรอืประมาณ 0.02 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในประเด็นที่เหลือ ทัง้นี ้PTTEP AAA อยู่ระหว่างการพิจารณาค า
พิพากษาโดยละเอียดเพื่อพิจารณาใชส้ิทธิอทุธรณต์อ่ไป 
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28.11 ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งในจงัหวดัระยอง ไดย่ื้นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจงัหวดัระยองจ านวน
หลายคดี เพื่อขอให ้บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ชดใชค้่าเสียหายเพิ่มและขอให ้PTTGC เขา้ไป
ด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบัน า้มนัดิบของ PTTGC รั่ว ซึง่คดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดย้ตุิแลว้ 
และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใชค้า่เสียหายพรอ้มดอกเบีย้
และค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึ่ง PTTGC ไดย่ื้นอุทธรณต์่อศาลเม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์
2560 ต่อมาเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้  าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัโจทกส์่วนใหญ่ที่ศาลแพ่ง โดย
เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณมี์ค าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว ซึ่ง PTTGC ไดช้ าระ
ค่าเสียหายไปครบถว้นแลว้ ส่วนโจทกท์ี่เหลือ ศาลอุทธรณพ์ิพากษาให้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ตาม 
ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ แต่ใหล้ดจ านวนดอกเบีย้ลง โดย  PTTGC ไดช้ าระค่าเสียหายใหโ้จทกด์ังกล่าวแลว้ และไม่มีโจทก์ 
รายใดย่ืนฎีกา จงึถือไดว้า่คดีเป็นอนัสิน้สดุ 

 

ส าหรบัคดีฟ้องรอ้งที่ศาลจังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองไดมี้ค าพิพากษาให ้PTTGC ชดใช้
ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที่ PTTGC ไดจ้่ายชดใชใ้หโ้จทกแ์ลว้
ก่อนหนา้นีเ้ป็นจ านวน 24 ลา้นบาท และส่วนที่เหลือ PTTGC ไดน้ าเงินไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 
โดยมีโจทกบ์างรายย่ืนอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลจงัหวดัระยอง และ PTTGC ไดย่ื้นค าแกอ้ทุธรณต์่อศาลจงัหวดัระยองเม่ือ
วนัที่ 2 ตลุาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดส้่งหมายนดัฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณภ์าค 2 
ในวนัที่ 19 มีนาคม 2563 และศาลอทุธรณภ์าค 2 ไดเ้ลื่อนวนันดัฟังค าพิพากษา และวนัที่ 1 กนัยายน 2563 ศาลอทุธรณภ์าค 2 
ไดมี้ค าพิพากษาให ้PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้ก่โจทกท์ี่ย่ืนอทุธรณเ์พิ่มเติม ซึ่ง PTTGC ไดน้ าเงินจ านวน 25 
ลา้นบาทไปวางที่ศาลจงัหวดัระยองในวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ตอ่มาเม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2563 ศาลจงัหวดัระยองไดน้ดัฟังค า
พิพากษาหรือค าสั่งศาลอุทธรณภ์าค 2 เพิ่มเติมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี ้โจทกไ์ดมี้การขยายระยะเวลาย่ืนฎีกา
ออกไปจนถึงวนัที่ 1 มีนาคม 2564 
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29. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

29.1 เม่ือวันที่  9 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 28,563 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม 2563 
บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จ านวน 
28,562,204,838 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 5,142 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายส าหรบัผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของ
ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.82 บาท จ านวน 28,562,755,654 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 23,421 ลา้นบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่
เหลือดงักล่าวในวนัที่ 30 เมษายน 2564 
 

29.2 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ คร้งัที่ 4/2564 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 มีมติอนมุติัการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ใน
ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ และบริษัท สยาม แมนเนจเมน้ทโ์ฮลดิง้ จ ากัด (SMH) (SMH เป็นบริษัทย่อยของ    
บรษิัทฯ) ซือ้หุน้สามญับรษิัท โกลบอล เพาเวอรซ์ินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) จากบรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) (GC) จ านวน 358,936,756 หุน้ หรือประมาณรอ้ยละ 12.73 ของหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ GPSC ในราคา 70 
บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 25,126 ลา้นบาท  
 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ SMH และ GC อยู่ระหว่างเจรจาและจัดท าสญัญาซือ้ขายหุน้ GPSC (“สญัญาซือ้ขายหุน้”) โดยคาดว่าจะ
สามารถลงนามในสญัญาดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยการเขา้ซือ้หุน้ GPSC ขา้งตน้ จะเกิดขึน้ต่อเม่ือเง่ือนไข
บังคับก่อนภายใตส้ัญญาซือ้ขายหุน้ไดส้  าเร็จเสร็จสิน้ ซึ่งเง่ือนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้งัที่ 1/2564 ของ GC ทัง้นีร้าคาซือ้ขายดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

 

29.3 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 TOTAL E&P Mozambique Area1 Limitada ผูด้  าเนินการของโครงการโมซมับิก แอเรีย วนั ไดป้ระกาศ
หยดุด าเนินการก่อสรา้งดว้ยเหตสุดุวิสยั (Force Majeure) จากกรณีเหตกุารณค์วามไม่สงบที่เกิดขึน้ที่เมือง Palma ประเทศโมซมับิก 
โดยโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการที่ PTTEP Mozambique Area 1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ถือสดัส่วนการลงทุนในโครงการรอ้ยละ 8.5 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ
ติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ไป 

 

29.4  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท็อป โซลเวน้ท ์จ ากัด (TS) (บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 
(TOP)) นดัพิเศษ ครัง้ที่ 3/2564 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 มีมติอนุมตัิให ้TS ซือ้หุน้สามญัเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท Jskem 
Private Limited (JSKEM) ในสดัส่วนการเขา้ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 80 จากผูถื้อหุน้เดิม และซือ้หุน้สามญับริษัท TOP Solvent 
India Chemtrade (TSI) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของ JSKEM จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นเงินลงทนุจ านวนไม่เกิน 1.44 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
หรอืประมาณ 45.36 ลา้นบาท ทัง้นี ้TS และผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของ JSKEM มีก าหนดจะลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 และคาดการณ์ว่าจะด าเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 รวมถึง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท TOP ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 ไดเ้ห็นชอบรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 
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29. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน (ตอ่) 
 

29.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ อนมุตัิใหอ้อกงบการเงินในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 
 

________________________ 
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