บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาล
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุด
วันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง
งบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจการสําหรับ งวดเก้าเดือ นสิ้น สุดวัน เดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบข้อ มูล
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ ริหารของกิจการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบด้านการเงินและบัญ ชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธกี ารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั ่นว่าจะพบเรื่องที่มนี ัยสําคัญทัง้ หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่ อบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

อมรรัตน์ เพิ่ มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4599
กรุงเทพมหานคร
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

6

36,878,248,700

18,398,093,539

33,872,473,283

15,472,593,303

11.1

21,551,296,350

605,761,760

21,500,000,000

500,000,000

ลูกหนีการค้า

7

14,718,514,615

12,109,416,222

15,477,652,519

13,010,100,162

ลูกหนีอืน

8

12,991,912,442

17,434,078,111

11,582,619,313

16,529,931,158

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน

9.3

-

-

2,283,925,744

2,168,959,837

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

9.4

-

-

1,233,816,870

1,058,695,020

10

24,835,633,249

19,020,531,760

22,427,761,420

16,905,905,887

205,361,007

154,582,525

199,130,409

147,420,788

6,225,285

10,763,491

6,225,285

10,763,491

837,652,812

861,216,713

187,641,085

251,685,496

112,024,844,460

68,594,444,121

108,771,245,928

66,056,055,142

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ)
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าทีบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

2

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หมายเหตุ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

11.2

2,818,647,930

2,318,585,164

1,296,751,030

1,073,854,771

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12.1

-

-

17,018,641,908

15,990,539,908

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

12.2

4,340,682,668

4,050,642,077

11,986,940,061

11,986,940,061

เงินลงทุนในการร่วมค้า

12.3

1,222,983,090

741,675,345

225,000,000

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน

9.4

-

-

943,000,000

1,643,000,000

855,875,059

425,511,658

485,496,239

417,072,721

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

13

41,851,986,938

41,995,800,368

41,335,822,672

41,441,820,183

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

14.1

13,378,931,933

11,516,521,694

10,544,684,072

8,690,177,565

3,483,578,072

3,483,578,072

12,798,967,715

12,798,967,715

1,886,465,299

2,140,677,930

30,979,692,239

32,917,188,083

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8,306,765,611

8,823,288,033

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

1,448,496,539

888,579,052

1,140,406,958

632,403,957

79,594,413,139

76,384,859,393

128,755,402,894

127,591,964,964

191,619,257,599

144,979,303,514

237,526,648,822

193,648,020,106

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

3

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หมายเหตุ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

314,781,742

23,830,165

-

-

25,480,099,131

23,372,506,310

23,243,444,872

21,602,876,774

4,665,430,052

5,525,981,669

3,873,155,397

4,618,287,868

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน

16

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน

9.7

-

-

51,687,927

32,937,113

เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

16

4,779,862,648

9,144,926,874

4,734,991,558

9,103,323,870

14.2

1,210,787,477

1,181,456,314

1,018,977,515

919,053,493

340,522,521

43,129,110

330,589,415

-

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

63,384,544

27,818,311

63,384,544

27,818,311

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนระยะสัน

11,979,828

9,097,604

2,287,553

5,271,198

1,398,828,168

1,140,069,979

1,333,765,985

1,080,660,509

38,265,676,111

40,468,816,336

34,652,284,766

37,390,229,136

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

16

30,009,347,582

41,633,779,620

29,998,129,809

41,592,176,616

หนีสินตามสัญญาเช่า

14.2

9,624,934,480

7,685,073,357

7,665,817,476

5,801,579,175

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,405,026,859

2,172,873,372

1,375,186,412

2,142,085,511

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

2,004,488,282

1,886,697,572

1,694,321,670

1,601,464,487

338,916,995

347,376,569

159,541,745

167,868,507

12,018,567,757

11,873,799,449

12,018,567,757

11,873,799,449

1,080,503,626

994,927,483

924,982,580

847,123,203

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน

56,481,785,581

66,594,527,422

53,836,547,449

64,026,096,948

รวมหนี สิ น

94,747,461,692

107,063,343,758

88,488,832,215

101,416,326,084

ประมาณการหนีสินค่ารือถอนระยะยาว
เงินมัดจําถังก๊าซ
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

4

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
หมายเหตุ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

120,000,000,000

90,000,000,000

120,000,000,000

90,000,000,000

23,496,507,923

-

23,496,507,923

-

26,944,535

-

-

-

972,533,000

593,991,000

972,533,000

593,991,000

18,987,620,984

14,685,074,515

4,765,124,441

2,012,363,200

(67,762,904,911)

(67,762,904,911)

-

-

1,098,172,879

307,276,514

(196,348,757)

(374,660,178)

96,818,874,410

37,823,437,118

149,037,816,607

92,231,694,022

52,921,497

92,522,638

-

-

96,871,795,907

37,915,959,756

149,037,816,607

92,231,694,022

191,619,257,599

144,979,303,514

237,526,648,822

193,648,020,106

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

17

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 12,000 ล้านหุน้
มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000 ล้านหุน้
มูลค่าทีได้รบั ชําระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2563 หุน้ สามัญ 9,000 ล้านหุน้
มูลค่าทีได้รบั ชําระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

4

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

5

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
หมายเหตุ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

116,791,402,374
109,022,722,720

104,853,669,261
94,912,938,230

110,942,551,462
103,996,594,892

99,167,206,319
90,317,782,787

7,768,679,654
802,946,293
234,368,251

9,940,731,031
962,250,947
73,481,510

6,945,956,570
709,128,062
276,960,357

8,849,423,532
950,056,739
81,511,476

8,805,994,198
3,441,147,120
2,497,989,927
149,373,548

10,976,463,488
3,635,109,909
2,808,545,729
57,033,372

7,932,044,989
3,562,844,542
2,304,074,386
149,373,548

9,880,991,747
3,803,997,103
2,860,996,701
57,033,372

2,717,483,603
77,494,434
(51,681,613)

4,475,774,478
131,549,929
(7,013,776)

1,915,752,513
-

3,158,964,571
-

2,743,296,424
282,780,618

4,600,310,631
346,829,582

1,915,752,513
254,520,439

3,158,964,571
319,832,812

ภาษีเงินได้

2,460,515,806
566,343,060

4,253,481,049
803,437,737

1,661,232,074
347,706,670

2,839,131,759
573,094,592

กําไรสําหรับงวด

1,894,172,746

3,450,043,312

1,313,525,404

2,266,037,167

1,892,478,260
1,694,486

3,450,043,312
-

1,313,525,404
-

2,266,037,167
-

1,894,172,746

3,450,043,312

1,313,525,404

2,266,037,167

0.16

0.38

0.11

0.25

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขันต้น
รายได้อนื
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

20

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

6

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

1,894,172,746

3,450,043,312

1,313,525,404

2,266,037,167

215,684,919

258,154,166

-

-

8,102,831

(910,650)

-

-

56,249,999

(121,500,000)

56,249,999

(121,500,000)

(11,250,000)

24,300,000

(11,250,000)

24,300,000

268,787,749

160,043,516

44,999,999

(97,200,000)

2,162,960,495

3,610,086,828

1,358,525,403

2,168,837,167

2,161,266,009
1,694,486

3,610,086,828
-

1,358,525,403
-

2,168,837,167
-

2,162,960,495

3,610,086,828

1,358,525,403

2,168,837,167

รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้เกียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

7

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขันต้น
รายได้อนื
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

20

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

353,959,559,030
327,013,478,418

319,308,409,204
295,330,954,788

335,409,524,893
311,130,109,203

302,253,168,651
281,283,044,455

26,946,080,612
2,446,532,368
628,807,739

23,977,454,416
3,099,507,069
749,808,811

24,279,415,690
2,996,146,075
668,516,097

20,970,124,196
3,856,320,508
752,603,084

30,021,420,719
10,170,345,491
7,478,103,642
220,157,045

27,826,770,296
10,441,434,626
8,330,459,620
1,235,504,623

27,944,077,862
10,576,332,476
7,057,995,736
220,157,045

25,579,047,788
10,930,247,926
8,135,347,994
1,235,504,623

12,152,814,541
319,560,231
(86,813,098)

7,819,371,427
420,935,515
(9,714,587)

10,089,592,605
-

5,277,947,245
-

12,385,561,674
942,738,899

8,230,592,355
1,103,966,388

10,089,592,605
862,044,095

5,277,947,245
1,022,722,422

11,442,822,775
2,325,158,698

7,126,625,967
1,258,132,436

9,227,548,510
1,656,715,055

4,255,224,823
627,199,503

9,117,664,077

5,868,493,531

7,570,833,455

3,628,025,320

9,120,618,683
(2,954,606)

5,868,493,531
-

7,570,833,455
-

3,628,025,320
-

9,117,664,077

5,868,493,531

7,570,833,455

3,628,025,320

0.79

0.65

0.66

0.40

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

8

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม

กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

9,117,664,077

5,868,493,531

7,570,833,455

3,628,025,320

595,921,010

439,404,479

-

-

16,663,934

(1,420,628)

-

-

222,889,276

(416,084,147)

222,889,276

(416,257,999)

(44,577,855)

83,250,374

(44,577,855)

83,251,600

790,896,365

105,150,078

178,311,421

(333,006,399)

9,908,560,442

5,973,643,609

7,749,144,876

3,295,018,921

9,911,515,048
(2,954,606)

5,973,643,609
-

7,749,144,876
-

3,295,018,921
-

9,908,560,442

5,973,643,609

7,749,144,876

3,295,018,921

รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้เกียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี

9

บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564
หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
ส่วนเกิ นจาก

กําไรสะสม

ส่วนตํากว่าทุน

ส่วนแบ่ง

การเปลียนแปลง

จัดสรรแล้ว -

จากการรวมธุรกิ จ

การแปลงค่า การเปลียนแปลง

ภายใต้การควบคุม

ข้อมูล

กําไร (ขาดทุน) รวมองค์ประกอบ

มูลค่ายุติธรรม เบ็ดเสร็จอืนจาก อืนของส่วนของ

ส่วนได้เสีย

รวม

ผู้เป็ นเจ้าของ ทีไม่มีอาํ นาจ

รวมส่วนของ

ส่วนของ

ทุนทีออก

ส่วนเกิ น

สัดส่วนเงิ นลงทุน

สํารอง

และชําระแล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ

ในบริษทั ย่อย

ตามกฎหมาย

ยังไม่จดั สรร

เดียวกัน

ทางการเงิ น

ของตราสารทุน

การร่วมค้า

เจ้าของ

ของบริษทั ใหญ่

ควบคุม

เจ้าของ

90,000,000,000

-

-

311,107,000

15,615,917,855

(67,762,904,911)

(927,446,102)

1,330,433,595

-

402,987,493

38,567,107,437

-

38,567,107,437

เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

-

(3,330,000,000)

-

-

-

-

-

(3,330,000,000)

-

(3,330,000,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย

-

-

-

181,401,000

(181,401,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรสําหรับงวด

-

-

-

-

5,868,493,531

-

-

-

-

-

5,868,493,531

-

5,868,493,531

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

-

-

439,404,479

(332,833,773)

(1,420,628)

105,150,078

105,150,078

-

105,150,078

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

90,000,000,000

-

-

492,508,000

17,973,010,386

(67,762,904,911)

(488,041,623)

997,599,822

(1,420,628)

508,137,571

41,210,751,046

-

41,210,751,046

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564

90,000,000,000

-

-

593,991,000

14,685,074,515

(67,762,904,911)

(808,881,255)

1,116,399,822

(242,053)

307,276,514

37,823,437,118

92,522,638

37,915,959,756

-

-

(4,439,530,214)

-

-

-

-

-

(4,439,530,214)

-

(4,439,530,214)
53,496,507,923

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย

18

-

-

การเพิมทุนหุน้ สามัญ

17

30,000,000,000

23,496,507,923

-

-

-

-

-

-

-

-

53,496,507,923

-

-

-

-

378,542,000

(378,542,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,944,535

-

-

-

-

-

-

-

26,944,535

(55,456,535)

(28,512,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย
การเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12.1

การเพิมทุนหุน้ สามัญของบริษทั ย่อย

12.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,810,000

18,810,000

กําไรสําหรับงวด

-

-

-

-

9,120,618,683

-

-

-

-

-

9,120,618,683

(2,954,606)

9,117,664,077

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

-

-

595,921,010

178,311,421

16,663,934

790,896,365

790,896,365

-

790,896,365

120,000,000,000

23,496,507,923

26,944,535

972,533,000

18,987,620,984

(67,762,904,911)

(212,960,245)

1,294,711,243

16,421,881

1,098,172,879

96,818,874,410

52,921,497

96,871,795,907

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี
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บริษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564
หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

กําไรสะสม
ทุนทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

90,000,000,000

-

311,107,000

6,086,172,132

(160,453,779)

(160,453,779)

96,236,825,353

-

-

181,401,000
-

(3,330,000,000)
(181,401,000)
3,628,025,320
-

(333,006,399)

(333,006,399)

(3,330,000,000)
3,628,025,320
(333,006,399)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

90,000,000,000

-

492,508,000

6,202,796,452

(493,460,178)

(493,460,178)

96,201,844,274

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564

90,000,000,000

-

593,991,000

2,012,363,200

(374,660,178)

(374,660,178)

92,231,694,022

30,000,000,000
-

23,496,507,923
-

378,542,000
-

(4,439,530,214)
(378,542,000)
7,570,833,455
-

178,311,421

178,311,421

(4,439,530,214)
53,496,507,923
7,570,833,455
178,311,421

120,000,000,000

23,496,507,923

972,533,000

4,765,124,441

(196,348,757)

(196,348,757)

149,037,816,607

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
การเพิมทุนหุน้ สามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

18
17

ยังไม่ได้จดั สรร

การเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุน

รวมองค์ประกอบ
อืนของส่วนของ
เจ้าของ

รวม
ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี
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บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวด
รายการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ) ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
ขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์ทยัี งไม่เกิดขึนจริง
ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าเครืองมือทางการเงิน
หนีสูญ
(กลับรายการ) ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
กลับรายการค่าเผือพัสดุเสือมสภาพ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินค้าเสือมสภาพ
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
อืน ๆ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

11,442,822,775

7,126,625,967

9,227,548,510

4,255,224,823

4,445,592,656
(46,089,815)
63,541,260
(319,560,231)
86,813,098
127,107,972
(98,346,425)
40,104,440
(30,347)
2,463,209
(97,870,894)
(35,916,549)
(612,973)
17,087,727
(62,685)
(194,853,844)
942,738,899
-

3,759,477,460
54,879,350
22,487,807
(420,935,515)
9,714,587
129,813,188
(32,318,820)
198,450,407
673,503
544,043
572,088,319
(50,342,619)
6,768,388
(45,907,838)
(146,277,383)
1,103,966,388
74,364,257

5,797,689,473
(132,590,038)
140,752,327
102,711,771
(77,725,529)
40,104,440
(6,982)
2,463,209
(89,062,223)
(33,783,225)
(612,973)
17,087,727
(663,729,022)
(242,657,736)
862,044,095
16,485,585

5,096,184,362
148,458,267
67,600,000
60,349,504
104,921,865
(28,962,350)
198,450,407
40,177
566,060,612
(49,673,633)
6,768,388
(772,324,222)
(227,772,941)
1,022,722,422
(7,079,138)

16,374,928,273

12,364,071,489

14,966,719,409

10,440,968,543

(2,508,617,656)
4,649,697,226
(5,796,019,694)
(50,418,482)
23,563,900
(566,685,343)

7,581,138,191
1,079,435,252
2,147,493,905
(26,991,582)
22,641,264
(147,284,073)

(2,289,471,950)
4,916,170,470
(5,504,907,062)
(95,066,563)
64,044,410
(1,086,053)

8,342,626,067
856,676,716
2,232,815,687
(50,147,333)
145,703,334
(32,092,371)

2,032,999,095
837,220,107
261,640,413
144,768,308
65,170,762

(9,775,107,899)
(649,071,441)
(112,262,286)
138,381,275
(23,699,710)

1,597,984,002
(113,185,097)
253,105,475
144,768,308
65,433,290

(9,588,300,676)
(1,565,459,582)
(107,093,148)
138,381,275
(2,575,000)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

15,468,246,909
(2,637,834,597)

12,598,744,385
(584,149,467)

14,004,508,639
(2,524,375,017)

10,811,503,512
(429,201,726)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

12,830,412,312

12,014,594,918

11,480,133,622

10,382,301,786

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินมัดจําถังก๊าซ
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี
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บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

(3,869,204,960)
(53,275,509)
(93,472,692)
(277,067,985)
(28,512,000)
(496,800,000)
(438,783,821)
-

(4,799,209,873)
(127,396,590)
(592,546,116)
(1,244,796,000)
(209,700,943)
-

(3,364,189,840)
(35,495,155)
(77,994,723)
(1,028,102,000)
(225,000,000)
(114,965,906)
532,957,475

(4,097,217,422)
(36,100,455)
(519,835,306)
(1,645,569,400)
(570,935,284)
442,957,475

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสําหรับสิทธิการใช้
เงินสดจ่ายสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนลดลง (เพิมขึน)
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดรับจากเงินปั นผล

25,200,557
39,251

68,804,405
-

18,989,836
39,251

24,614,500
-

(20,942,311,462)
117,748,524
526,465,797

490,727,735
110,421,684
739,486,043

(21,000,000,000)
176,199,699
663,729,022

500,000,000
196,941,410
772,324,222

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(25,529,974,300)

(5,564,209,655)

(24,453,832,341)

(4,932,820,260)

278,461,910
(16,012,073,471)
(1,382,759,746)
(685,485,838)
18,810,000
(4,409,441,006)
54,000,000,000
(503,492,077)

(488,607,163)
1,000,000,000
(3,766,984,933)
(804,428,794)
(932,871,622)
(3,330,000,000)
-

18,750,814
(15,979,950,000)
(1,103,785,415)
(650,661,612)
(4,409,441,006)
54,000,000,000
(503,492,077)

(6,309,066)
1,000,000,000
(3,733,200,000)
(577,620,345)
(895,843,762)
(3,330,000,000)
-

31,304,019,772

(8,322,892,512)

31,371,420,704

(7,542,973,173)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพือชําระหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย
เงินสดรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายจากการออกหุน้ สามัญ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี
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บริ ษทั ปตท. นํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน (ลดลง) สุทธิ

หน่ วย: บาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

18,604,457,784

(1,872,507,249)

18,397,721,985

(2,093,491,647)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
ข้อมูลทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

36,164,630

(5,483,449)

2,157,995

966,647

(160,467,253)
18,398,093,539

91,943,905
25,201,630,492

15,472,593,303

22,191,066,033

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

36,878,248,700

23,415,583,699

33,872,473,283

20,098,541,033

578,596,008
12,370,007
3,344,072,936

608,440,777
2,288,750
2,228,313,423

392,684,604
599,000
3,280,572,231

458,067,715
2,288,750
1,330,005,050

43,741,489
30,089,208

3,311,105,086
18,159,210
-

43,716,942
30,089,208

2,054,529,271
18,159,210
-

ข้อมูลเพิ มเติ มเกียวกับกระแสเงิ นสด
เจ้าหนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เจ้าหนีจากการซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนีสินตามสัญญาเช่า
โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
และค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
โอนพัสดุคงเหลือไปเป็ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินปันผลค้างจ่าย

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 54 เป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินนี
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
1
1.1

ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และบริษทั ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั มีทอ่ี ยู่ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้คอื เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ ที่ 12 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า กลุ่มบริษทั
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 และเป็ นบริษทั ใหญ่ของกลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธุรกิจค้าปลีกสินค้า และบริการอื่น (Non-oil) การลงทุน
ในบริษทั ทีเ่ กี่ยวเนื่องซึ่งดําเนินธุรกิจในการบริหารกิจการด้านสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ร้านสะดวกซื้อ การให้บริการพื้นที่
ภายในสถานีบริการ ธุรกิจให้บริการด้านบุคลากรแก่บริษัทในกลุ่มเดียวกัน ธุรกิจให้บริการผสมและบรรจุน้ํามันหล่อลื่น และ
ธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ข้อ มูลทางการเงินรวมและข้อ มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบั การอนุ ม ตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบตาม
การมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีป่ ั จจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํ ามาซึ่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการดําเนินธุรกิจ ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ผู้บริหารได้ใช้ประมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มกี ารเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลที่ดที ่สี ุดที่ผู้บริหารทราบจนถึงวันทีใ่ นข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลฉบับนี้
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2

เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่ างกาล และตามข้อกําหนดเพิ่ม เติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ ดั ทําตามกฎหมาย ในกรณีท่มี เี นื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3
3.1

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีทใ่ี ช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีทใ่ี ช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง ซึง่ มีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษทั

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มบริษทั ยังไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
การปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิ งระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 (TFRS 16) โดยกําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มาตรการผ่อนปรนที่สําคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและเกณฑ์ใหม่ทใ่ี ช้ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญา
เทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน
ทันที ทัง้ นี้ กิจการที่เป็ นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนด
ค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
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การปรับโครงสร้างธุรกิ จ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการ (Business Transfer
Agreement) เพื่อโอนสินทรัพย์และหนี้สินของหน่ วยธุรกิจนํ้ ามัน ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยได้เริม่ ดําเนินกระบวนการโอน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตลอดจนหุน้ ของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่าการโอนกิจการ
ได้ประเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ประเมินมูลค่ากิจการตามหลักสากลเพื่อกําหนดราคาทีเ่ หมาะสมในการซื้อขายระหว่างกัน
กรณีการโอนทรัพย์สนิ และหนี้สินที่ต้องมีการจดทะเบียนเพื่อโอน หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั โอน
กิจการได้ ปตท. จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในสัญญาโอนกิจการ (Business Transfer Agreement) โดย ปตท. จะต้องส่งมอบและตกลง
ให้บริษทั มีสทิ ธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ และมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ ดอกผล หรือผลกําไรทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
นับแต่วนั โอนกิจการจนกว่าการดําเนินการทางทะเบียนจะเสร็จสิน้
บริษทั และ ปตท. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาโอนกิจการเพื่อขยายระยะเวลาการจดทะเบียนโอนสินทรัพย์และ
สิท ธิ หน้ าที่และความรับผิดภายใต้สญ
ั ญาต่าง ๆ ตามสัญ ญาโอนกิจการ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และครัง้ ที่ 4 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยคู่สญ
ั ญาตกลง
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในกรณีท่กี ารดําเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ภ ายใต้สญ
ั ญาที่จ ะโอน
ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คู่สญ
ั ญาจะปรึกษาหารือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อ หาวิธีการดําเนินการร่วมกันใด ๆ
เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของคู่สญ
ั ญา
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีทรัพย์สนิ บางรายการและสัญญาบางฉบับที่ยงั ไม่สามารถดําเนินการโอนให้แล้วเสร็จตามสัญญา
จํานวนเงินรวมประมาณ 850 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงินรวมประมาณ 1,545 ล้านบาท) ปั จจุบนั บริษัท
ได้บนั ทึกบัญชี ครอบครอง ใช้ประโยชน์ และได้รบั ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว
ผลจากสัญญาโอนกิจการดังกล่าวนี้ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือเสมือนว่าบริษทั รับโอนกิจการทัง้ หมด
มาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในการนี้บริษทั ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินรวมโดยรวมข้อมูลทางการเงินของหน่ วยธุรกิจ
นํ้ ามันตลอดจนงบการเงินของกิจการที่รบั โอนมา ซึ่งการนํ าเสนอข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อ นเนื้อ หาทางเศรษฐกิจของบริษัท ในกลุ่ม
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาทีเ่ กี่ยวข้องเสมือนว่าบริษทั ในกลุ่มได้ดําเนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันตัง้ แต่
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ทางกฎหมายจะเกิดขึ้นในภายหลัง โดยส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อย ณ วันปรับโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจํานวน 67,763 ล้านบาท
ได้แสดงรวมไว้ในบัญชีส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของเจ้าของในข้อมูลทางการเงินรวม
5

การประมาณการ

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติทม่ี ผี ลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่ม ีนัยสํา คัญ ในการนํ านโยบายการบัญ ชีของกลุ่ม บริษัท และ
แหล่ ง ที่ม าของข้อ มูล ที่สํา คัญ ของความไม่ แ น่ น อนในการประมาณการที่ม ีอ ยู่ม าใช้เ ช่ น เดีย วกับ งบการเงิน สํา หรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจําทีม่ อี ายุไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

411
36,422
45
36,878

366
17,928
104
18,398

13
33,859
33,872

14
15,459
15,473

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากประจําที่มอี ายุไม่เกิน 3 เดือนของกลุ่มบริษัท
มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี ) และของ
บริษทั มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.55 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.57 ต่อปี )
7

ลูกหนี้ การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สุทธิ
(หมายเหตุฯ ข้อ 9.1)
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ

12,217
(1,807)
10,410

10,673
(1,780)
8,893

9,657
(778)
8,879

8,537
(794)
7,743

4,309
14,719

3,216
12,109

6,599
15,478

5,267
13,010
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ไม่เกินกําหนด
เกินกําหนดตํ่ากว่า 3 เดือน
เกินกําหนด 3 ถึง 6 เดือน
เกินกําหนด 6 ถึง 12 เดือน
เกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ
8

14,107
371
59
24
1,971
16,532
(1,813)
14,719

11,587
291
36
866
1,110
13,890
(1,781)
12,109

15,093
258
46
14
851
16,262
(784)
15,478

12,795
179
17
747
67
13,805
(795)
13,010

ลูกหนี้ อื่น

ลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามันเชือ้ เพลิงค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สุทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 9.2)
รวมลูกหนี้อ่นื สุทธิ

1,570
(22)
1,548
9,091
268
10,907
2,085
12,992

1,323
(45)
1,278
11,167
302
12,747
4,687
17,434

300
(13)
287
9,091
66
9,444
2,139
11,583

435
(29)
406
11,167
211
11,784
4,746
16,530

เงินชดเชยกองทุ นนํ้ ามันเชื้อเพลิงค้างรับ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินชดเชยสําหรับนํ้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่ผลิต
ในประเทศ หรือก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในประเทศ โดยจะได้รบั เงินชดเชยตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงานกําหนด
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
9

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 75 หุน้ ทีเ่ หลือถือโดยนักลงทุนทัวไป
่
รายละเอียดของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้าได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12
การกําหนดราคาระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีก่ ําหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่น
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการทีม่ สี าระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
9.1

ลูกหนี้ การค้า - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สุทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 7)

9.2

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

3,127
1,188
4,315
(6)

2,927
290
3,217
(1)

3,125
2,292
1,188
6,605
(6)

2,926
2,052
290
5,268
(1)

4,309

3,216

6,599

5,267

ลูกหนี้ อื่น - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมลูกหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สุทธิ
(หมายเหตุฯ ข้อ 8)

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

2,041
1
10
39
2,091
(6)

4,475
2
11
209
4,697
(10)

2,040
59
1
10
33
2,143
(4)

4,475
71
2
11
196
4,755
(9)

2,085

4,687

2,139

4,746
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
9.3

เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ย่อย
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
2,284
2,284

2,169
2,169

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือ นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
จ่ายเงินให้กูย้ มื ระยะสัน้
ยอดคงเหลือปลายงวด
9.4

2,169
115
2,284

เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ย่อย
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระเกินกว่าหนึ่งปี

-

-

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,234
943
2,177

1,059
1,643
2,702
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
รับคืนเงินให้กู้ยมื ระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายงวด
9.5

2,702
(533)
8
2,177

เจ้าหนี้ การค้า - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
9.6

1,518
61
13,352
14,931

1,597
94
13,130
14,821

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,518
194
61
11,933
13,706

1,597
87
94
12,392
14,170

เจ้าหนี้ อื่น - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อ่นื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

786
8
598
1,392

676
2
702
1,380

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
783
46
8
579
1,416

670
43
2
691
1,406
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
9.7

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษทั ย่อย

-

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

-

52
52

33
33

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืม ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือ นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
รับเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ยอดคงเหลือปลายงวด
9.8

33
19
52

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระเกินกว่าหนึ่งปี

6,810
6,810

1,890
14,165
16,055
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือ นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ยอดคงเหลือปลายงวด
9.9

16,055
(9,245)
6,810

หนี้ สินตามสัญญาเช่าจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ

626
685
1,311

973
552
1,525

626
180
684
1,490

973
16
550
1,539

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี
- ส่วนทีถ่ งึ กําหนดรับชําระเกินกว่าหนึ่งปี
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สุทธิ

375
936
1,311

437
1,088
1,525

448
1,042
1,490

443
1,096
1,539
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
9.10 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
รายได้
ค่าขายสินค้าและบริการ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
รายได้อ่นื
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
(กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

4,068
14
3,507

4,460
17
1
584

4,066
6,311
14
3,506

4,459
6,239
17
1
584

-

-

19

25

302
1
2
12

455
1
8

301
53
1
2
12

455
71
1
8

6,612
260
66,307

7,046
398
63,188

6,612
575
260
64,571

7,046
179
398
61,787

341
1
2
485

536
1
431

339
42
2
472

533
75
418

(3)

30

(3)

30

4
42

95

4
1
42

95
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
รายได้
ค่าขายสินค้าและบริการ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รายได้อ่นื
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ
(กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอื่น ๆ

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

11,665
36
4,963

13,765
52
1
2,015

11,658
18,920
36
4,962

13,762
18,444
52
1
2,014

-

-

62

95

-

-

137
527

33
694

825
37
4
31

1,298
4
34

824
175
37
4
31

1,298
207
4
34

19,696
1,037
211,505

21,528
1,152
188,063

19,696
1,543
1,037
204,304

21,528
907
1,152
183,803

1,050
2
3
1,593

1,706
2
1,453

1,044
154
1
3
1,556

1,698
222
1
1,413

(70)

1,017

(70)

1,017

12
215

309

12
3
215

309
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
9.11 รายการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้กบั กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการสําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ซื้อสินทรัพย์
บริษทั ใหญ่
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ

5
78
83

4
4

5
78
83

4
4

รายการสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ซื้อสินทรัพย์
บริษทั ใหญ่
การร่วมค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น ๆ

5
167
172

531
531

5
167
172

531
531

9.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่นื ๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

8

8

4

2

35
1
44

39
1
48

22
1
27

26
1
29

27

บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่นื ๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

51

16

38

6

112
2
165

90
2
108

74
2
114

71
2
79

10 สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สํารองตามกฎหมาย
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
รวมสินค้าคงเหลือ สุทธิ
11

20,330
4,532
24,862
(26)
24,836

15,324
3,759
19,083
(62)
19,021

17,921
4,532
22,453
(25)
22,428

13,206
3,759
16,965
(59)
16,906

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

11.1 เงินลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเป็ นเงินฝาก
ประจําประเภทครบกําหนดเกินกว่าสามเดือ นแต่ไม่เกินหนึ่งปี เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนของกลุ่ม บริษัท
มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง ร้อยละ 0.75 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี )
และของบริษทั มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.35 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.15 ต่อปี )
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
11.2 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรมที่วดั ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด
- บริษทั ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด
- บริษทั สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
- บริษทั แฟลช อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- Flash Partners Limited
มูลค่ายุติธรรมที่วดั ผ่านกําไรขาดทุน
- กองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

1,294
1
1,522

1,071
1
1,245
-

1,294
2
1
-

1,071
2
1
-

2
2,819

2
2,319

1,297

1,074

การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิม่
กําไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาตามบัญชีปลายงวด

2,319
277
223
2,819

1,074
223
1,297

เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท มอดู ลัส เวนเจอร์ จํ า กัด (MODULUS) ครัง้ ที่ 2/2564
มีมติอนุมตั กิ ารเข้าร่วมลงทุนในบริษทั Flash Partners Limited โดยการถือหุน้ บุรมิ สิทธิ จํานวน 3,594,723 หุน้ คิดเป็ นจํานวน
เงินรวม 277 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อ ยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว MODULUS ได้ชําระ
เงินลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิดงั กล่าวแล้วทัง้ จํานวนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 MODULUS ได้ลงนามในตราสารการโอนหุ้นบุรมิ สิทธิของบริษทั แฟลช อินคอร์ปอเรชัน่
จํากัด จํานวน 479,231 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 1,245 ล้านบาท ให้แก่ Flash Partners
Limited และ Flash Partners Limited ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิให้แก่ MODULUS การโอนหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปตามมติอนุมตั กิ ารปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั แฟลช อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
12 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิม่
ราคาตามบัญชีปลายงวด

15,991
1,028
17,019
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางตรงมีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก
จํากัด
บริษทั ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จํากัด
PTT Philippines Trading Corporation
PTT Philippines Corporation
บริษทั ไทยลูบ้ เบล็นดิง้ จํากัด
PTT (Cambodia) Limited
PTT Oil Myanmar Co., Ltd.
PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.
PTTOR Singapore Pte. Ltd.
บริษทั พีทที โี ออาร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย สุทธิ

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ไทย
กัมพูชา
เมียนมา
จีน
สิงคโปร์
ไทย

ประเภทธุรกิ จ

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
วิ ธีราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
วิ ธีราคาทุน สุทธิ
เงิ นปันผลรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บริหารธุรกิจนํ้ามันและการค้าปลีก
บริหารบุคลากร
การตลาดนํ้ามันและการค้าปลีก
การตลาดนํ้ามันและการค้าปลีก
รับจ้างผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
การตลาดนํ้ามันและการค้าปลีก
การให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจ
การตลาดผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่น
และการค้าปลีก
การค้าปลีก
การลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

4,604
10
1,373
2,109
330
6,305
57

4,604
10
1,373
2,109
330
6,305
57

(2,220)
(41)

(2,220)
(41)

2,384
10
1,373
2,109
330
6,305
16

2,384
10
1,373
2,109
330
6,305
16

66
9
62
-

2
31
-

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

252
153
4,154
19,347

252
153
3,126
18,319

(67)
(2,328)

(67)
(2,328)

252
86
4,154
17,019

252
86
3,126
15,991

137
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางอ้อมมีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษทั

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ

บริษทั ย่อยของ PTT (Cambodia) Limited
PTT (Lao) Company Limited
ลาว

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ประเภทธุรกิ จ
การตลาดนํ้ามันและการค้าปลีก

บริษทั ย่อยของกลุ่ม บริษทั พีทที โี ออาร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด
PTTOR International Holdings
สิงคโปร์
การลงทุนโดยการถือหุน้
(Singapore) Pte. Ltd.
ในบริษทั อื่น
บริษทั มอดูลสั เวนเจอร์ จํากัด
ไทย
การลงทุนโดยการถือหุน้
ในบริษทั อื่น
บริษทั พีเบอร์รไ่ี ทย จํากัด
ไทย
การจําหน่ายเครื่องชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ และประกอบธุรกิจ
ร้านจําหน่ายเครื่องดื่ม
บริษทั แคร์ฟอร์คาร์ จํากัด
ไทย
การบริการยานยนต์ออนไลน์

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

81.00
100.00

65.00
-

12.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
เงินลงทุนตามวิ ธี เงินลงทุนตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิม่
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินปั นผลรับ
ราคาตามบัญชีปลายงวด

4,051
497
320
(527)
4,341

3,174
497
3,671
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดของบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ถือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษทั
บริษทั ร่วมทางตรง
บริษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด
บริษทั ปิ โตรเอเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิ จ
การให้บริการขนส่งปิ โตรเลียม
ผ่านระบบท่อ
การตลาดนํ้ามัน

บริษทั ร่วมทางอ้อมผ่าน PTT Philippines Corporation
FST Aviation Services Limited
ฮ่องกง การให้บริการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน
บริษทั ร่วมทางอ้อมผ่านกลุ่มบริษทั พีทที โี ออาร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด
ไทย
การจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม สุทธิ

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
วิ ธีราคาทุน
วิ ธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

40.53

40.53

3,173

3,173

3,841

4,041

527

694

35.00

35.00

131

131

9

9

-

-

25.00

25.00

1

1

1

1

-

-

20.00

-

497
3,802
(131)
3,671

3,305
(131)
3,174

490
4,341
4,341

4,051
4,051

527
527

694
694
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อบริษทั
บริษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด
บริษทั ปิ โตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด*
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิ จ
การให้บริการขนส่งปิ โตรเลียมผ่านระบบท่อ
การตลาดนํ้ามัน

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
40.53
35.00

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
วิ ธีราคาทุน
เงินปันผลรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

40.53
35.00

11,987
11,987

11,987
11,987

527
527

694
694

* ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั ปิ โตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด มีมลู ค่าตามบัญชีจํานวน 1 บาท
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
12.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะกิ จการ
เงินลงทุนตามวิ ธี เงินลงทุนตามวิ ธี เงินลงทุนตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิม่
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
ข้อมูลทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

742
439
(87)
17

766
439
-

225
-

112
1,223

112
1,317

225

35

บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายละเอียดของการร่วมค้าทีบ่ ริษทั ถือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษทั
การร่วมค้าทางตรง
บริษทั โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์
จํากัด

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิ จ
การให้บริการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน

การร่วมค้าทางอ้อมผ่านกลุ่มบริษทั พีทที โี ออาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด
Brighter PTT Oil and Retail
เมียนมา การตลาดนํ้ามันและ
Business Co., Ltd.
การค้าปลีก
Brighter Energy Company Limited
เมียนมา ธุรกิจคลังและค้าส่งปิ โตรเลียม
ORC Coffee Passion Group Joint
เวียดนาม การค้าปลีก
Stock Company
บริษทั ออร์บทิ ดิจทิ ลั จํากัด
ไทย
การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
วิ ธีราคาทุน
วิ ธีส่วนได้เสีย
เงินปันผลรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

45.00

-

225

-

221

-

-

-

51.00
35.00

51.00
35.00

55
961

49
672

53
898

38
667

-

-

60.00

60.00

71

45

46

37

-

-

40.00

-

5
1,317

766

5
1,223

742

-

-
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ชื่อบริษทั
บริษทั โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิ จ
การให้บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
45.00

-

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
วิ ธีราคาทุน
เงินปันผลรับ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
225
225

-

-

-
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
12.4 เหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างงวดบัญชี
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พีทที โี ออาร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (ORHOLDCO) ครัง้ ที่ 1/2564
ได้อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน จํานวน 18 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 186,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
เพื่อ การลงทุ น ใน PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHOLDCO) สํ า หรับ ลงทุ น ใน ORC Coffee
Passion Group Joint Stock Company (ORCG) ซึง่ เป็ นการร่วมค้าของกลุ่มบริษทั บริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ ORHOLDCO ครัง้ ที่ 2/2564 ได้อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 497 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 4,968,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อการลงทุนในบริษทั มอดูลสั
เวนเจอร์ จํากัด (MODULUS) สําหรับลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมของกลุ่ม บริษัท บริษัท
ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี ข อง ORHOLDCO ได้อ นุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย น
จํานวน 298 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 2,980,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อการลงทุนใน MODULUS
บริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 MODULUS ได้ลงทุนในบริษัท ออร์บิท ดิจทิ ลั จํากัด (ORBIT) ซึ่งเป็ นการร่วมค้าของกลุ่ม
บริษทั ด้วยการเข้าซื้อหุน้ สามัญออกใหม่จํานวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดย ORBIT เรียกชําระค่าหุน้ จํานวนร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 5 ล้านบาท และกลุ่มบริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 SGHOLDCO ได้จ่ายชําระเงินเพิม่ ทุนของ Brighter Energy Co., Ltd. (BE) ซึ่งเป็ นการร่วมค้า
ของกลุ่มบริษทั จํานวน 52,185 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 5,219 ล้านจัต หรือประมาณ 105 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
เมื่อ วัน ที่ 4 สิง หาคม พ.ศ. 2564 ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของ SGHOLDCO มีม ติอ นุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจํ า นวน
2,646,342 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 89 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 2,646,342 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อการลงทุนใน BE และ SGHOLDCO ได้จ่ายชําระเงินเพิม่ ทุนของ BE จํานวน 43,400 หุน้ คิดเป็ นจํานวน
เงินรวม 4,340 ล้านจัต หรือประมาณ 86 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จํากัด (GAA) ซึ่งเป็ นการร่วมค้าของ
บริษัท ด้วยการจดทะเบียนจัดตัง้ และชําระค่าหุ้นสามัญออกใหม่จํานวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดย GAA เรียกชําระเงินค่าหุ้น หุน้ ละ 8.33 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 225 ล้านบาท บริษทั ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทัง้
จํานวน คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ ORHOLDCO ครัง้ ที่ 3/2564 ได้อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 106 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 1,060,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อการลงทุนใน MODULUS
สําหรับลงทุนในบริษัท แคร์ฟอร์คาร์ จํากัด (CFC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท บริษัทได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
ทัง้ จํานวน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ ORHOLDCO ครัง้ ที่ 4/2564 ได้อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 109 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 1,087,020 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อการลงทุนใน MODULUS
สําหรับการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือ หุ้นเดิมและการซื้อ หุ้นเพิม่ ทุนออกใหม่ของบริษัท พีเบอร์ร่ี ไทย จํากัด (PEABERRY THAI)
บริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 MODULUS ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญของ PEABERRY THAI จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจํานวน 4,233,600 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 6.73 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 29 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนการลงทุนใน PEABERRY THAI เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 65 เป็ นร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ กลุ่มกิจการรับรูก้ ารลดลงของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมจํานวน
55 ล้านบาทและรับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท ย่อยดังกล่าวจํานวน 27 ล้านบาทในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม และ MODULUS ได้จ่ายชําระค่าหุน้ สามัญออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษทั สําหรับหุน้ จํานวน 8,019,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 80 ล้านบาท MODULUS ได้
ชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
13

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การเปลีย่ นแปลงของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ

41,996
3,046
(638)
(82)
(2,714)
46
198
41,852

41,442
2,772
(218)
(153)
(2,640)
133
41,336
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
14

สัญญาเช่า

14.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด สุทธิ
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
การสิน้ สุดสัญญาและการยกเลิกสัญญา
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ

11,517
3,396
(368)
8
(1,352)
178
13,379

8,690
3,337
(360)
8
(1,130)
10,545

14.2 หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เกินกว่าหนึ่งปี
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

1,211
9,625
10,836

1,182
7,685
8,867

1,019
7,666
8,685

919
5,802
6,721
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
การเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด สุทธิ
กระแสเงินสด:
การจ่ายคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การสิ้นสุดสัญญาและการยกเลิกสัญญา
การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือปลายงวด สุทธิ

ข้อมูลทางการเงิน
รวม

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิ จการ

8,867

6,721

(1,383)

(1,104)

282
3,338
(400)
8
148
(24)
10,836

213
3,281
(401)
8
(33)
8,685

15 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
15 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิ จการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ

2,141
29
81
(371)
6
1,886

32,917
18
76
(2,031)
30,980
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
16 เงินกู้ยืม
16 เงินกูย้ มื
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
เงินเบิกเกิ นบัญชี
และเงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะยาว
ระยะสัน้ จาก เงินกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงิน
สถาบันการเงิน
สกุลเงินบาท
ต่างประเทศ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างงวด
จ่ายคืนในระหว่างงวด
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือปลายงวด

รวม

24

50,695

83

50,802

625
(347)

(15,980)

(32)

625
(16,359)

13
315

18
34,733

5
56

18
18
35,104

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
เงินกู้ยืมระยะสัน้
จากกิ จการ เงินกู้ยืมระยะยาว
ที่เกี่ยวข้องกัน
สกุลเงินบาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
กระแสเงินสด:
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างงวด
จ่ายคืนในระหว่างงวด
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
อื่น ๆ
ยอดคงเหลือปลายงวด

รวม

33

50,695

50,728

19
-

(15,980)

19
(15,980)

52

18
34,733

18
34,785
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
17

ทุนเรือนหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
บริษัท ได้เ สนอขายหุ้น สามัญ แก่ ป ระชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) จํ า นวน 3,000 ล้า นหุ้น มูล ค่ า หุ้น ที่ต ราไว้หุ้น ละ 10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น 1) การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนจํานวน 2,610 ล้านหุ้น และ 2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวน 390 ล้านหุ้น
โดยผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินได้ยมื หุน้ สามัญ จํานวน 390 ล้านหุน้ จากบริษทั ใหญ่เพื่อส่งมอบให้แก่ผจู้ องซื้อทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้
ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO) จํานวน 2,610 ล้านหุ้น หุ้นสามัญ ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยหุ้นสามัญ ดังกล่าวได้เสนอขายในราคา IPO
ในราคาหุน้ ละ 18 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 46,980 ล้านบาท ก่อนหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง บริษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่
ออกจําหน่ายและชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทัง้ นี้ หุน้ สามัญของบริษทั เริม่ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ส่งคืนหุ้นสามัญที่ยมื จากบริษัทใหญ่จํานวน 390 ล้านหุ้น ในราคาเดียวกันกับราคา IPO
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 7,020 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจําหน่ ายและชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นสามัญ จํานวน 503 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รบั จากการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 23,497 ล้านบาท
การเปลีย่ นแปลงของทุนเรือนหุน้ สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าต่อหุ้น
(บาท)

ข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิ น
(ล้านหุ้น)
(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือต้นงวด
ออกหุน้ ใหม่
ยอดคงเหลือปลายงวด

10
10
10

12,000
12,000

120,000
120,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือต้นงวด
ออกหุน้ ใหม่
ยอดคงเหลือปลายงวด

10
10
10

9,000
3,000
12,000

90,000
30,000
120,000
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
18

เงินปันผลจ่าย

เมื่อ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจําปี ของบริษัท ได้อ นุ ม ตั ิใ ห้จ่า ยเงินปั น ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิ น งาน
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 1,200 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2564 ได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3,240 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงิน ปั นผล
ดังกล่าวในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
19

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
กําไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กําไรทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่
(ล้านบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
กําไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กําไรทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่
(ล้านบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,892
12,000
0.16

3,450
9,000
0.38

ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

9,121
11,521
0.79

5,868
9,000
0.65

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,314
12,000
0.11

2,266
9,000
0.25

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

7,571
11,521
0.66

3,628
9,000
0.40
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
20

รายได้อื่น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริหารจัดการคลังและร้านค้า
รายได้ค่าบริการนํ้ามันอากาศยาน
ดอกเบีย้ รับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อ่นื

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริหารจัดการคลังและร้านค้า
รายได้ค่าบริการนํ้ามันอากาศยาน
ดอกเบีย้ รับ
เงินปั นผลรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อ่นื

ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
223
267
86
68
159
803

240
405
115
43
159
962

ข้อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
706
702
315
195
529
2,447

723
1,144
534
146
46
507
3,100

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
256
267
86
85
15
709

283
405
115
64
83
950

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
814
702
315
243
664
258
2,996

855
1,144
532
228
772
325
3,856
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
21 ข้อมูลตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม
21 ข้อมูลตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนงานดําเนินงานทีน่ ําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ทีจ่ ดั ทําให้กบั ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ซึ่งเป็ นผูต้ ดั สินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานดําเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษทั จําแนกส่วนงาน
ตามธุรกิจหลักได้ดงั นี้
1) กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน รายได้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ามันของกลุ่มบริษทั มาจากรายได้จากการตลาดค้าปลีกและการตลาดพาณิชย์ ของบริษทั
และบริษทั ย่อยในประเทศไทย
2) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-oil) รายได้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ของกลุ่มบริษทั มาจากธุรกิจ
คาเฟ่ อเมซอน ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกอาหารและเครื่อ งดื่มอื่น ๆ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ ของบริษัทและบริษัท ย่อ ย
ในประเทศไทย
3) ธุรกิจต่างประเทศ รายได้ของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศของกลุม่ บริษทั ประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจค้าปลีกสินค้า
และบริการอื่น ๆ ซึง่ ประกอบธุรกิจโดยบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
การดําเนินงานอื่นของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานอื่น ๆ ซึง่ ไม่มสี ่วนงานใดเป็ นส่วนงานทีต่ อ้ งรายงานแยกต่างหาก

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
- รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น*
กําไรก่อนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น ๆ
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้ปันส่วน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ธุรกิ จนํ้ามัน

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
ตัดรายการ
Non-oil ต่างประเทศ ธุรกิ จอื่น ๆ ระหว่างกัน
รวม

324,002
4,346
328,348
20,204

11,365
542
11,907
6,487

18,593
1,145
19,738
1,062

738
738
12

(6,771)
(6,771)
(794)

353,960
353,960
26,971

12,326
2,706
9,620

2,993
1,281
1,712

589
459
130

14
14

(5)
(5)

15,917
4,446
11,471

323
77

(7)
(3)

(83)
4

664

(664)

233
78
604
12,386
9,118
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
- รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น*
กําไรก่อนค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น ๆ
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้ปันส่วน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ธุรกิ จนํ้ามัน

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
ตัดรายการ
Non-oil ต่างประเทศ ธุรกิ จอื่น ๆ ระหว่างกัน
รวม

291,771
4,027
295,798
17,096

11,691
558
12,249
6,454

15,846
539
16,385
1,243

818
818
12

(5,942)
(5,942)
(806)

319,308
319,308
23,999

8,636
2,236
6,400

3,139
1,098
2,041

730
425
305

23
23

(5)
(5)

12,523
3,759
8,764

421
(584)

(62)

(10)
(5)

77

(31)

411
(605)
(339)
8,231
5,868

* กําไรขัน้ ต้น ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายทีแ่ สดงรวมอยู่ในต้นทุนขายและการให้บริการ
กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่ตามเกณฑ์การแบ่งแยกส่วนงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในงวดปั จจุบนั เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
กับการนําเสนอข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ระหว่างกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ระหว่างกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

ธุรกิ จนํ้ามัน
60,864
2,140
3,850
221
67,075

ธุรกิ จนํ้ามัน
64,110
761
4,050
68,921

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
ตัดรายการ
Non-oil ต่างประเทศ ธุรกิ จอื่น ๆ ระหว่างกัน
รวม
42,045
56
490
42,591

11,397
154
1
997
12,549

63,442
4,717
5
68,164

(7,067)
(7,067)

177,748
4,341
1,223
183,312
8,307
191,619

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
ตัดรายการ
Non-oil ต่างประเทศ ธุรกิ จอื่น ๆ ระหว่างกัน
รวม
36,027
80
36,107

9,848
44
1
742
10,635

21,378
5,136
26,514

(6,021)
(6,021)

131,363
4,051
742
136,156
8,823
144,979

กลุ่มบริษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่ตามเกณฑ์การแบ่งแยกส่วนงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในงวดปั จจุบนั เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
กับการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
22 มูลค่ายุติธรรม
22 มูลค่ายุตธิ รรม
22.1 การประมาณมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในแต่ละระดับ
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลระดับที่ 1
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
- กองทุนรวม
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาอนุ พนั ธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
หนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาอนุ พนั ธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมหนี้สนิ

2
-

2
-

6

1
10

-

-

2
6

2
1
10

1,294
1,296

1,071
1,073

6

11

1,523
1,523

1,246
1,246

2,817
2,825

2,317
2,330

-

-

46
17
63

28
28

-

-

46
17
63

28
28
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้อมูลระดับที่ 1
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
- กองทุนรวม*
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาอนุ พนั ธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
หนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาอนุ พนั ธ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมหนี้สนิ

-

-

6

1
10

-

-

6

1
10

1,294
1,294

1,071
1,071

6

11

3
3

3
3

1,297
1,303

1,074
1,085

-

-

46
17
63

28
28

-

-

46
17
63

28
28

* ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนรวม มีมลู ค่ายุตธิ รรมจํานวน 0.1 ล้านบาท
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท างการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดั ด้ว ยราคาทุนตัด จําหน่ ายต่อ ไปนี้ม ีมูลค่า ใกล้เ คีย งกับ
มูลค่าตามบัญชี
ข้อมูลทางการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อ่น
ื
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้ สินทางการเงิน
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อ่น
ื
- หนี้สน
ิ ตามสัญญาเช่า
- เงินกูย
้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว)
- หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อ่น
ื
- เงินให้กย
ู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- เงินให้กย
ู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อ่น
ื
- เงินกูย
้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หนี้สน
ิ ตามสัญญาเช่า
- เงินกูย
้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว)
- เงินกูย
้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หนี้สน
ิ ไม่หมุนเวียนอื่น

22.2 เทคนิ คการประเมินมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน้ ตามข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
22.2.1 เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 1 ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน มีดงั นี้
-

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประเภทตราสารทุนทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ซง่ึ อยู่ใน
ความต้องการของตลาด ประเมินโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิน้ วันทําการสุดท้ายของงวด
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีว่ ดั ผ่านกําไรขาดทุนประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใช้ขอ้ มูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(Net Asset Value) ตามรายงานยืนยันสถานะการลงทุน (Capital Call Statement) ณ วันทีร่ ายงาน
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
22.2.2 เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน มีดงั นี้
-

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์คํานวณโดยใช้เทคนิค การคํานวณมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า โดยใช้อตั ราคิดลดทีป่ รับด้วยความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่งข้อมูลที่
นํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้ในตลาดทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย เส้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และเส้นราคาล่วงหน้า
ของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น

22.2.3 เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับที่ 3 ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
-

มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ทไ่ี ม่อยู่ในความต้องการของตลาดประเมินโดยใช้ขอ้ มูลมูลค่าทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สินทรัพย์สุทธิ
หรือใช้แผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพปั จจุบนั ของตลาด หรือราคาทุน แล้วแต่มูลค่าใดจะเหมาะสม รวมถึงพิจารณา
ปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ สรุปได้ว่า เงินลงทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว

กลุ่มบริษทั ไม่มรี ายการโอนระหว่างลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างงวด
ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั หารือเกีย่ วกับกระบวนการประเมินมูลค่าและผลลัพธ์อย่างสมํ่าเสมอ
23

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีม่ สี าระสําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า
กลุ่มบริษทั และบริษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
จ่ายชําระ
ภายในหนึ่งปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

20
11
32
63

38
44
95
177

หน่ วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
13
2
15

15
2
17
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างเป็ นจํานวน
1,653 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 455 ล้านบาท) และจํานวน 1,174 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ไม่ม)ี ตามลําดับ
23.3 หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น
หนังสือคํ้าประกันธนาคาร
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2564 กลุ่ ม บริษัท และบริษัท มีภ าระหนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น ซึ่ง เป็ นหนั ง สือ คํ้า ประกัน ที่อ อกโดย
สถาบันการเงินจํานวน 123 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีภาระหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งเป็ น
หนังสือคํ้าประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินจํานวน 199 ล้านบาท และจํานวน 198 ล้านบาท ตามลําดับ)
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟเครดิตจํานวน 60 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไม่ม)ี
หนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากคดีความ
เมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้รบั หนังสือประเมินภาษีจากสํานักงานศุลกากรประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(Bureau of Customs หรือ BOC) เพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากร และภาษีมลู ค่าเพิม่ เพิม่ เติมจํานวน 471 ล้านเปโซฟิ ลปิ ปิ นส์ หรือ
เทียบเท่า 320 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับที่เกี่ยวข้อ งเป็ นจํานวน 3,766 ล้านเปโซฟิ ลิปปิ นส์ หรือ เทียบเท่า 2,560 ล้านบาท
เนื่องจากการยื่นภาษีสําหรับรายการนํ าเข้านํ้ ามันก๊าดธรรมดาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 ไม่ครบถ้วน
บริษทั ย่อยไม่เห็นด้วยต่อคําสั ่งดังกล่าว จึงได้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งต่อมาศาลได้มคี ําสั ่งให้รวมคดี
ของบริษทั ย่อย จากเดิมทีด่ ําเนินการแยกฟ้ องออกเป็ นหลายคดีให้เป็ นคดีความเดียว และให้นําคดีดงั กล่าวกลับมาพิจารณาอีก
ครัง้ หนึ่ง อย่างไรก็ตาม BOC ได้อุทธรณ์คําสั ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้รบั
รายงานคําวินิจฉัยของศาลฎีกา ยืนยันตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาษีทส่ี ั ่งให้รวมคดีของบริษทั ย่อยให้เป็ นคดีความเดียว
ทําให้การอุทธรณ์ของ BOC ตกไป ปั จจุบนั บริษทั ย่อยยังไม่ได้รบั รายงานว่า BOC ยื่นอุทธรณ์คาํ ตัดสินศาลฎีกา
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ได้บนั ทึกหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากผลของคดีความในข้อมูลทางการเงิน
เนื่องจากฝ่ ายบริหารและทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ย่อยประเมินแล้วว่าคําร้องดังกล่าวมีหลักทางกฎหมายทีด่ แี ละน่าเชื่อถือได้
ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยได้หยุดการนําเข้านํ้ามันก๊าดธรรมดา และคาดว่าจะไม่มปี ระเด็นทางภาษีเกิดขึน้ อีกในการดําเนินงานในปั จจุบนั
และอนาคต
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บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
24 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
24 เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
24.1 เมื่อ วัน ที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 SGHOLDCO ได้ล งนามในสัญ ญาการจัด ตัง้ กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล (Private Fund) ร่ วมกับ
กลุ่ มบริษัท 500 Startups โดยจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูป แบบ Limited Partnership ภายใต้ช่ือ
ORZON VENTURES, L.P. (ORZON) โดยกลุ่มบริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนของกองทุนส่วนบุคคล
ดังกล่าว
24.2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 MODULUS ได้จ่ายชําระทุนจดทะเบียนของ ORBIT จํานวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
โดย ORBIT เรียกชําระค่าหุ้นจํานวนร้อ ยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 5 ล้านบาท ทัง้ นี้ MODULUS
ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน
24.3 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ORHOLDCO ครัง้ ที่ 5/2564 ได้อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 325 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 3,252,713 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อการลงทุนใน SGHOLDCO
สํา หรับ ลงทุ น ใน ORZON และ ORCG ต่ อ มา SGHOLDCO ได้จ่ า ยชํา ระเงิน เพิ่ม ทุ น ของ ORCG จํ า นวน 4,767,000 หุ้น
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 70 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้อ ยละ 60 ของทุน
จดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
24.4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นของ ORHOLDCO ครัง้ ที่ 6/2564 ได้อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 191 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 1,912,423 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อการลงทุนใน MODULUS
สําหรับลงทุนใน บริษทั อิม่ ทรัพย์ โกลบอล คูซนี จากัด (ISGC) และบริษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวน ต่อมาเมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 MODULUS ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถอื หุ้นและสัญญาจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนใน ISGC โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
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