




หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 291,413,834,009 332,032,066,865 57,330,592,766 56,341,885,897

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนั 147,170,806,031 84,888,667,336 33,770,589,855 44,404,308,007

ลกูหนีการคา้ 5 157,291,883,710 110,527,807,929 94,015,268,219 72,220,178,987

ลกูหนีอืน 6 61,567,460,932 51,698,643,784 14,082,183,187 11,511,656,565

เงินใหกู้้ยืมระยะสนั 7.1 2,016,978,833 1,718,427,619 4,857,862,397 5,136,742,861

สินคา้คงเหลือ 144,801,593,089 93,526,878,584 14,341,602,427 6,519,530,653

พสัดคุงเหลือ 39,899,607,676 36,252,194,811 6,392,256,981 5,979,431,745

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 5,797,237,524 1,628,999,259 870,954,456 521,353,134

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2,124,277,497 1,216,108,278 314,540,611 314,540,611

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 4,894,523,350 4,677,560,018 1,615,036,430 1,939,359,173

สินทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย - 2,763,089,715 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 856,978,202,651 720,930,444,198 227,590,887,329 204,888,987,633

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 9 34,406,631,863 23,055,492,926 11,838,744,296 7,007,138,223

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 370,964,912,583 346,437,271,454

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 49,260,722,145 48,931,851,026 4,949,585,773 4,882,107,972

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 28,647,251,130 26,748,629,329 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 7.2 8,814,022,541 9,631,511,264 36,926,587,211 44,663,265,547

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 11 8,232,342,097 8,026,082,101 3,990,130,494 4,459,121,922

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,387,931,913,087 1,292,716,831,040 257,201,257,143 261,849,540,708

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 13 78,432,242,971 70,830,830,142 18,765,903,763 19,417,093,792

ค่าความนิยม 14 111,183,085,701 106,994,152,763 - -

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 67,305,287,077 68,473,144,884 2,421,336,227 2,617,468,313

สินทรพัยท์เีกิดจากการสาํรวจและประเมินค่า 16 99,050,263,236 86,945,397,084 - -

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 65,841,810,732 54,694,329,107 711,441,286 1,078,327,020

สินทรพัยต์ราสารอนุพนัธไ์ม่หมนุเวียน 1,801,973,398 3,514,915,967 1,206,664,303 1,829,353,715

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8,932,561,079 7,949,887,131 183,680,602 203,671,556

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 17,078,753,657 14,739,384,961 15,151,441 54,914,640

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,966,918,860,714 1,823,252,439,725 709,175,395,122 694,499,274,862

รวมสินทรัพย์ 2,823,897,063,365 2,544,182,883,923 936,766,282,451 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนสีินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 23,170,299,979 4,222,863,582 - -

เจา้หนกีารคา้ 143,939,786,168 108,188,914,563 84,819,394,422 68,011,843,634

เจา้หนอีืน 64,388,264,820 66,684,102,197 15,547,508,090 16,057,161,820

เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 93,363,224,378 73,777,907,740 18,196,997,380 15,225,661,317

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 9,506,854,421 7,652,911,432 687,914,505 717,640,576

เงินกู้ยืมระยะสนั 17 - - 3,799,901,930 2,561,061,960

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,135,040,734 19,229,931,274 3,848,425,349 2,338,691,840

ประมาณการหนสีินค่ารือถอนระยะสนั 19 1,272,060,539 1,890,062,490 - -

หนีสินตราสารอนุพนัธห์มุนเวียน 18,593,186,557 3,718,837,372 622,887,537 94,687,441

หนีสินทางการเงินหมนุเวียนอืน 4,178,358,073 3,863,740,926 716,323,136 121,509,155

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,406,771,586 7,221,351,504 2,646,340,855 2,132,247,406

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยที์ถือไวเ้พือขาย - 1,575,603,382 - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 390,953,847,255 298,026,226,462 130,885,693,204 107,260,505,149

หนสีินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 17 695,890,537,149 664,732,462,537 130,345,857,054 131,207,226,412

หนีสินตามสญัญาเช่า  17 52,384,633,044 45,117,012,577 6,579,655,797 7,021,593,512

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 64,962,360,850 57,904,379,545 - -

ประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 18 35,442,725,872 34,198,994,004 7,968,644,705 7,662,342,920

ประมาณการหนสีินค่ารือถอนระยะยาว 19 104,904,065,817 96,770,501,872 - -

เงินมดัจาํถังก๊าซ 11,922,275,427 11,873,799,449 - -

หนีสินตราสารอนุพนัธไ์ม่หมนุเวียน 3,114,001,431 5,428,847,966 1,403,517,672 1,253,759,478

หนีสินทางการเงินไม่หมนุเวียนอืน 22,479,869,051 20,073,353,261 17,572,809,945 17,203,489,070

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 25,940,062,474 24,212,212,163 4,552,735,131 4,696,856,868

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,017,040,531,115 960,311,563,374 168,423,220,304 169,045,268,260

รวมหนีสิน 1,407,994,378,370 1,258,337,789,836 299,308,913,508 276,305,773,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนสีินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทยอ่ย 3,018,678,616 (31,517,925,559) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองเพือกองทุนประกันวินาศภยั 1,265,209,883 1,265,209,883 1,265,209,883 1,265,209,883

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 903,216,883,473 869,260,266,823 573,542,156,199 559,627,649,301

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,290,824,980 (17,598,523,257) 2,018,628,920 1,558,255,961

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 969,422,970,893 882,040,401,831 637,457,368,943 623,082,489,086

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 446,479,714,102 403,804,692,256 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,415,902,684,995 1,285,845,094,087 637,457,368,943 623,082,489,086

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,823,897,063,365 2,544,182,883,923 936,766,282,451 899,388,262,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

(นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธ์ิกุล)

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารการเงิน

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 533,256,452,741 341,325,033,920 271,409,124,756 176,644,409,934

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 22 437,332,139,736 303,033,269,188 250,542,317,955 167,756,071,891

กาํไรขันต้น 95,924,313,005 38,291,764,732 20,866,806,801 8,888,338,043

รายไดอ้ืน 21 4,885,288,496 5,266,281,430 16,242,531,950 8,564,809,522

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (12,620,086,068) (3,580,637,914) (2,730,636,366) (940,060,992)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (873,110,997) 6,747,123,332 (253,704,253) 3,323,237,628

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 87,316,404,436 46,724,531,580 34,124,998,132 19,836,324,201

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 22 6,394,333,714 7,043,950,613 1,554,217,463 3,726,405,313

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 22 17,591,729,440 14,896,895,082 5,279,775,952 4,206,184,771

ค่าภาคหลวง 4,477,965,057 2,645,113,530 - -

กาํไรจากการดาํเนินงาน 58,852,376,225 22,138,572,355 27,291,004,717 11,903,734,117

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 10 2,893,585,111 651,380,105 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 61,745,961,336 22,789,952,460 27,291,004,717 11,903,734,117

ตน้ทุนทางการเงิน 7,101,346,948 6,808,762,817 1,504,371,004 1,318,828,901

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 54,644,614,388 15,981,189,643 25,786,633,713 10,584,905,216

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 20,851,318,828 353,861,882 2,706,673,346 1,350,542,227

กาํไรสําหรับงวด 33,793,295,560 15,627,327,761 23,079,960,367 9,234,362,989

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 24,578,663,746 12,053,292,376 23,079,960,367 9,234,362,989

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 9,214,631,814 3,574,035,385 - -

33,793,295,560 15,627,327,761 23,079,960,367 9,234,362,989

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 20 0.86 0.42 0.80 0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กาํไรสาํหรบังวด 33,793,295,560 15,627,327,761 23,079,960,367 9,234,362,989

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

   รายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9,275,213,864 (23,241,809,632) - -

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 9,926,372 (754,863) - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1,985,275) (173,320) - -

กาํไรจากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด 202,778,917 67,281,033 - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด (81,146,045) 23,850,597 - -

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 28,127,945 618,472,107 - -

   รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นักงาน

   ทีกาํหนดไว้ 215,416,814 45,308,805 - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ 23,198 - - -

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 1,392,819,129 (62,980,127) 201,379,898 202,781,632

ภาษีเงินไดเ้กียวกับเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (336,525) (85,056,055) (40,275,979) (40,556,327)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม (103,717,236) (737,221,917) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 10,937,121,158 (23,373,083,372) 161,103,919 162,225,305

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,730,416,718 (7,745,755,611) 23,241,064,286 9,396,588,294

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 32,175,653,058 (3,987,495,516) 23,241,064,286 9,396,588,294

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 12,554,763,660 (3,758,260,095) - -

44,730,416,718 (7,745,755,611) 23,241,064,286 9,396,588,294

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

5



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,011,093,180,907 824,892,019,490 512,985,745,081 442,114,888,318

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 22 827,270,742,898 769,249,572,167 473,544,329,855 421,870,525,969

กาํไรขันต้น 183,822,438,009 55,642,447,323 39,441,415,226 20,244,362,349

รายไดอ้ืน 21 19,239,569,325 10,374,351,498 24,243,815,752 30,396,909,872

กาํไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนัธ์ (20,018,125,827) 4,889,215,171 (4,641,876,961) (4,229,839,587)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (5,203,140,964) 1,671,871,350 (1,395,661,119) 2,182,898,617

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 177,840,740,543 72,577,885,342 57,647,692,898 48,594,331,251

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 22 12,855,750,002 14,388,486,282 3,313,042,149 7,152,445,926

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 22 34,536,601,267 28,458,494,708 9,468,434,244 8,399,043,945

ค่าภาคหลวง 8,215,302,717 6,668,713,702 - -

กาํไรจากการดาํเนินงาน 122,233,086,557 23,062,190,650 44,866,216,505 33,042,841,380

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 10 4,840,296,445 1,294,754,403 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 127,073,383,002 24,356,945,053 44,866,216,505 33,042,841,380

ตน้ทุนทางการเงิน 13,540,052,534 13,763,766,809 2,980,553,824 2,625,835,366

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 113,533,330,468 10,593,178,244 41,885,662,681 30,417,006,014

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 32,534,179,322 8,971,734,156 4,635,148,964 2,387,458,219

กาํไรสําหรับงวด 80,999,151,146 1,621,444,088 37,250,513,717 28,029,547,795

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 57,166,277,018 10,498,933,906 37,250,513,717 28,029,547,795

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 23,832,874,128 (8,877,489,818) - -

80,999,151,146 1,621,444,088 37,250,513,717 28,029,547,795

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 20 2.00 0.36 1.30 0.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กาํไรสาํหรบังวด 80,999,151,146 1,621,444,088 37,250,513,717 28,029,547,795

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

   รายการทีจะถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 26,668,619,862 9,996,227,712 - -

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารหนทีีวดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 7,903,574 (22,094,041) - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1,580,715) 4,418,809 - -

กาํไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด 626,170,269 (2,163,610,267) - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด (166,968,262) 528,566,877 - -

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 58,803,477 390,852,242 - -

   รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ 230,141,422 (8,571,468) - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกับการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

   ทีกาํหนดไว้ (5,339,254) 10,570,446 - -

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 889,398,630 (2,001,816,827) 575,466,198 (151,930,810)

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (138,966,652) 176,194,461 (115,093,239) 30,386,162

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม 11,011,130 (642,291,300) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 28,179,193,481 6,268,446,644 460,372,959 (121,544,648)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 109,178,344,627 7,889,890,732 37,710,886,676 27,908,003,147

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 76,200,456,695 14,674,916,274 37,710,886,676 27,908,003,147

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 32,977,887,932 (6,785,025,542) - -

109,178,344,627 7,889,890,732 37,710,886,676 27,908,003,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

ส่วนเกินทนุ

(ขาดทนุ) ผลต่างจากการ เงินลงทนุใน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน สิทธิในการขายหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย จากการเปลยีนแปลง ทุนสํารอง แปลงค่างบการเงิน สินทรัพย์ การป้องกัน เบ็ดเสร็จอืน จากส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสีย

และชําระ ส่วนเกิน ส่วนได้เสีย ทุนสํารอง เพอืกองทนุ ทเีป็นเงินตรา ทางการเงิน ความเสียง ในการร่วมค้า ทไีม่มีอาํนาจควบคุม ของส่วนของ รวมส่วนทเีป็นของ ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ ระยะยาวอืน กระแสเงินสด และบริษัทร่วม ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุน้ ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 869,016,087,473 (18,399,093,432) 2,858,740,374 19,840,975 (515,631,390) - (16,036,143,473) 878,604,109,457 422,435,508,117 1,301,039,617,574

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี - - - - - (494,598,557) 3,941,032 2,009,921,453 16,005,580 19,725,810 (622,712,347) 1,426,881,528 932,282,971 (662,088,051) 270,194,920

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สําหรับงวด

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

ดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (109,703,029) - - - - - - (109,703,029) (58,332,437) (168,035,466)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - 4,128,395 - - - - - - 4,128,395 2,195,015 6,323,410

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

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (10,375,030,327) (10,375,030,327)

การเพิมทนุของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 195,227,828 195,227,828

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด - - - - - 10,498,933,906 - - - - - - 10,498,933,906 (8,877,489,818) 1,621,444,088

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด - - - - - (6,530,163) 6,756,687,672 (1,547,241,267) (967,831,598) (59,102,276) - 4,182,512,531 4,175,982,368 2,092,464,276 6,268,446,644

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 (36,250,864,803) 2,857,245,725 1,243,656,319 847,490,190,951 (11,638,464,728) 3,321,420,560 (931,985,043) (555,007,856) (622,712,347) (10,426,749,414) 862,687,606,994 403,716,574,086 1,266,404,181,080

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้สําหรับงวด

ดอกเบียจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (95,796,781) - - - - - - (95,796,781) (50,934,668) (146,731,449)

ค่าใชจ้่ายภาษีสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (22,745,097) - - - - - - (22,745,097) (12,093,454) (34,838,551)

เงินปันผลจ่าย 25 - - - - - (23,421,459,636) - - - - - - (23,421,459,636) - (23,421,459,636)

เงินปันผลจ่ายของบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - (9,334,051,471) (9,334,051,471)

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

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อย - - 34,536,604,175 - - 48,294,140 - - - - - - 34,584,898,315 (34,572,456,544) 12,441,771

กาํไรสาํหรบังวด - - - - - 57,166,277,018 - - - - - - 57,166,277,018 23,832,874,128 80,999,151,146

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - 282,047,006 17,871,297,727 665,276,483 182,307,078 170,466,949 - 18,889,348,237 19,171,395,243 9,146,393,330 28,317,788,573

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 3,018,678,616 2,857,245,725 1,265,209,883 903,216,883,473 (1,059,562,075) 3,229,766,721 (439,242,476) 182,575,157 (622,712,347) 1,290,824,980 969,422,970,893 446,479,714,102 1,415,902,684,995

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

จัดสรรแล้ว

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุน้

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนออกจาํหน่าย กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

และชาํระ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทุนสํารองเพอืกองทุน เงนิลงทุนในสินทรัพย์ รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ทางการเงินระยะยาวอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 544,005,237,331 1,426,466,098 607,306,733,689

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี - - - - (266,248,640) (129,657,250) (395,905,890)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 หลังปรับปรุง 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 543,738,988,691 1,296,808,848 606,910,827,799

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

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

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 28,029,547,795 - 28,029,547,795

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - (121,544,648) (121,544,648)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,243,656,319 540,350,111,164 1,175,264,200 603,400,405,624

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 559,627,649,301 1,558,255,961 623,082,489,086

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 25 - - - - (23,421,459,636) - (23,421,459,636)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 37,250,513,717 - 37,250,513,717

กาํไรเบ็ดเสรจ็อืนสาํหรบังวด - - - - 85,452,817 460,372,959 545,825,776

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,265,209,883 573,542,156,199 2,018,628,920 637,457,368,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 9



หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 113,533,330,468 10,593,178,244 41,885,662,681 30,417,006,014

รายการปรบัปรุงกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 73,643,880,966 70,467,556,816 9,287,198,429 9,806,856,468

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัย์ (79,084,917) (17,863,617) 19,262,874 (50,745,652)

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 36,689,092 (3,021,220) (2,256,428,316)

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

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์ 139,775,287 1,482,818,418 3,572,065 -

ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 3,020,557,272 - - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วม (4,840,296,445) (1,294,754,403) - -

ประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 1,619,435,729 1,578,707,024 322,348,434 330,812,868

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 8,949,602,178 1,943,210,110 3,755,088,759 375,769,985

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 10,188,661,757 473,699,309 1,040,170,217 1,641,658,069

(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซือขายสินคา้

   ทียงัไม่เกิดขึนจริง 122,526,888 404,986,838 (91,407,494) (62,562,978)

(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกาํไรขาดทุน (1,902,141) 525,212,052 (4,119,161) 62,987,394

(โอนกลบั)ผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี (1,576,803,754) 574,534,524 (1,520,823,426) (3,282,562)

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,448,838,888 1,700,951,857 - -

(โอนกลบั)ค่าเผือการปรบัมูลค่าสินคา้คงเหลือ (604,084,572) 646,622,152 (927,864,359) 148,487,699

สาํรองพสัดสุนิเปลืองเสือมสภาพ 414,373,704 441,254,108 165,182,380 -

เงินปันผลรบั (258,026,238) (182,297,106) (18,243,722,232) (19,309,530,558)

ดอกเบียรบั (1,383,513,309) (2,284,029,477) (931,233,247) (1,098,885,665)

ตน้ทุนทางการเงิน 13,540,052,534 13,763,766,809 2,980,553,824 2,625,835,366

อืน ๆ 3,588,026 169,338,193 (251,457,252) (191,493,750)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 210,108,563,262 101,023,580,943 37,485,391,272 22,436,484,382

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

สินทรพัยด์าํเนินงาน(เพิมขนึ)ลดลง

ลกูหนกีารคา้ (44,599,425,640) 65,095,037,192 (20,019,289,154) 44,766,390,943

ลกูหนอีืน (9,368,437,322) 7,504,537,696 (2,662,213,283) 910,425,005

สินคา้คงเหลือและพสัดคุงเหลือ (54,005,463,975) 38,115,428,388 (7,457,680,457) (380,668,504)

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน (1,987,797,891) 5,096,686,633 325,618,187 5,363,303,590

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,693,793,313) (2,109,905,604) 60,259,889 52,583,019

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้ 33,915,074,789 (70,799,539,909) 15,720,550,079 (44,450,628,628)

เจา้หนีอืน 390,697,637 (9,025,656,968) 66,740,039 (7,580,427,957)

หนีสินหมนุเวียนอืน 859,784,584 (1,493,816,572) 1,108,939,348 (924,320,762)

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 10,442,322,252 813,889,618 (160,820,226) 129,736,385

(68,047,038,879) 33,196,660,474 (13,017,895,578) (2,113,606,909)

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 142,061,524,383 134,220,241,417 24,467,495,694 20,322,877,473

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (26,913,801,844) (34,780,061,834) (2,873,622,961) (3,642,275,936)

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 115,147,722,539 99,440,179,583 21,593,872,733 16,680,601,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว

 11



หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรบัทีดิน อาคารและอุปกรณ ์และอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน (61,597,081,329) (77,770,744,547) (3,963,406,997) (9,899,050,128)

เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,192,883,414) (1,359,885,596) (72,797,089) (62,196,534)

เงินสดจ่ายสาํหรบัการสาํรวจและประเมินค่า (1,716,011,746) (1,046,309,990) - -

เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช้ (229,078,461) (260,999,000) (637,700) -

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน (10,676,425,778) (289,989,764) (5,091,914,246) (138,416,658)

เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือธุรกิจ (74,056,398,656) (1,477,432,703) - -

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (26,060,139,130) (1,379,355,742)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบริษัทร่วม (2,169,425,939) (933,928,816) (67,477,800) (46,541,523)

เงินสดจ่ายสาํหรบัเงินใหกู้้ยืมระยะยาว - (2,048,207) (20,940,196,920) (15,618,796,400)

เงินสดจ่ายสาํหรบัตราสารอนุพนัธ์ (31,365,143) (498,558,715) (31,365,143) (498,558,715)

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

   อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 49,045,374 170,579,988 826,289 649,921,703

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะยาวอืน 3,616,288,907 9,752,191,889 3,579,275,000 7,718,849,734

เงินสดรบัจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 1,560,487,060 - - -

เงินสดรบัจากการปิดบริษัทย่อย - - 34,202,654 -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 2,918,796,400

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 12,427,011 - -

เงินสดรบัคืนเงินใหกู้้ยืมระยะยาว 433,514,681 549,707,309 30,325,154,094 15,064,500,000

เงินสดรบัจากตราสารอนุพนัธ์ 33,648,800 566,260,000 33,648,800 566,260,000

เงินใหกู้้ยืมระยะสนัลดลง(เพิมขนึ) (31,355,300) - (1,231,129,866) 4,061,350,698

เงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินระยะสนัลดลง(เพิมขนึ) (61,191,594,857) (63,523,567,430) 8,267,764,886 (9,631,651,001)

เงินสดรบัจากดอกเบีย 904,648,500 1,831,249,744 1,099,114,924 1,134,666,935

เงินสดรบัจากเงินปันผล 2,576,130,944 3,387,365,108 19,700,740,252 19,106,465,154

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (203,717,856,357) (130,893,683,719) 5,581,662,008 13,946,243,923

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบริษัทย่อย 53,665,290,525 195,227,833 - -

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 66,857,213,992 110,849,702,733 - -

เงินสดรบัจากตราสารอนุพนัธ์ - 44,812,612 - 44,812,612

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (35,635,518,974) (31,620,251,214) (1,030,000,000) -

เงินสดจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่า (4,394,469,083) (4,068,848,311) (290,905,545) (380,553,683)

เงินสดจ่ายตราสารอนุพนัธ์ (69,121,144) (373,956,985) (42,643,055) -

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน - (1,143,594,921) - -

เงินกูย้ืมระยะสนัเพิมขนึ(ลดลง) - (1,124,546,594) 1,238,839,971 (1,343,957,267)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) 17,201,038,503 (22,477,389,929) - -

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (14,010,592,480) (13,479,327,850) (2,726,122,059) (2,716,215,259)

เงินปันผลจ่าย (33,041,197,180) (42,687,163,262) (23,419,791,277) (31,415,769,005)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 50,572,644,159 (5,885,335,888) (26,270,621,965) (35,811,682,602)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,131,520,167 2,230,387,858 83,794,093 (544,170,543)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,752,263,364) 423,873,230 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (40,618,232,856) (34,684,578,936) 988,706,869 (5,729,007,685)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 332,032,066,865 292,542,457,953 56,341,885,897 46,480,809,912

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 4 291,413,834,009 257,857,879,017 57,330,592,766 40,751,802,227

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ ์และอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 14,270,543,674 10,742,616,116 455,650,537 1,147,566,473

เจา้หนีจากการซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 263,470,422 236,245,592 26,524,077 2,602,980

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ หัวข้อเรือง

1 ขอ้มลูทวัไป

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล

3 นโยบายการบญัชี

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 ลูกหนกีารคา้

6 ลูกหนอีืน

7 เงินใหกู้้ยืม

8 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน

9 เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืน

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมคา้ และบริษัทร่วม

11 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

12 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

13 สินทรัพยส์ิทธิการใช้

14 ค่าความนิยม

15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน

16 สินทรัพยท์ีเกิดจากการสาํรวจและประเมินค่า

17 เงินกูย้ืมและหนีสินตามสัญญาเช่า

18 ประมาณการหนสีินสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน

19 ประมาณการหนสีินค่ารอืถอน

20 กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

21 รายไดอ้ืน

22 ค่าใชจ้่ายจาํแนกตามลักษณะ

23 ส่วนงานดาํเนินงาน

24 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

25 เงินปันผลจ่าย

26 การซือธุรกิจ

27 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสังคุม้ครองชวัคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

28 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขนึ

29 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1. ข้อมูลทวัไป

1.1 ขอ้มูลทวัไปของบริษัท

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

สาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตังอยู่เลขที 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทีมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ และอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของกระทรวงพลังงาน

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน และบริษัทร่วม

(กลุ่มบริษัท) ซึงประกอบธุรกิจเกียวกับปิโตรเลียมขนัตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขนัปลาย เทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึง

ธุรกิจอืน ๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ส่วนงานดาํเนินงาน

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธรุกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่า

ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี ผู้บริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง ดว้ยขอ้มลูทีดีทีสดุทีผู้บริหารทราบจนถึงวันทีในรายงานทางการเงินฉบบันี

2. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล

2.1 จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงนิระหว่างกาลนีจดัทาํขนึเพอืใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีไดน้าํเสนอครงัล่าสุด ดงันนั งบการเงินระหว่างกาล

จึงมุ่งเนน้การใหข้้อมลูเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ใหข้้อมลูทีนาํเสนอซาํซอ้นกับขอ้มลูทีได้

รายงานไปแลว้ ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับงบการเงินประจาํปีทีไดน้าํเสนอครังล่าสุด
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2. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

2.2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทีออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ีเกียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ และงบกระแสเงินสด เป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เรือง กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความใน

มาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบญัช ีพ.ศ. 2543 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบย่อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลักลา้นบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็นอย่างอืน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึนจากงบการเงินทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกัน ใหใ้ช้งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลัก

3. นโยบายการบัญชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุม่บริษทัไดน้าํมาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรบัปรุง 2563)

ซึงมีผลบังคับใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั ผู้บริหารของ

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเชือว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ

ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

3.2 นโยบายการบัญชีทีสาํคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษัทไดใ้ช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงิน 

สาํหรับปีสนิสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

เงินสด 423 386 11 11

เงินฝากธนาคาร 234,631 220,563 45,921 48,591

เงินฝากประจาํทีมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 37,650 104,208 3,002 2,002

ตวัเงินคลัง 9,066 1,132 - -

พนัธบตัร 8,688 5,738 8,397 5,738

เงินลงทุนอืน 956 5 - -

รวม 291,414 332,032 57,331 56,342

เงินฝากธนาคาร เงินฝากประจาํทีมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตวัเงินคลัง พันธบัตร และเงินลงทุนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

มีอตัราดอกเบียระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 14.93 ต่อปี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 : อตัราดอกเบยีระหว่างรอ้ยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี)
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5. ลูกหนีการค้า 

ลูกหนีการคา้ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 153,661 109,379 43,967 32,089

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต (2,384) (3,891) (313) (1,833)

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน - สทุธิ 151,277 105,488 43,654 30,256

ลูกหนีการคา้ – กิจการทีเกียวขอ้งกัน

(หมายเหตุฯ 8.1) 6,015 5,040 50,361 41,964

รวม 157,292 110,528 94,015 72,220

แยกตามอายุหนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดด้ังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ยังไม่ครบกาํหนดชาํระ 154,998 108,407 93,866 71,993

ครบกาํหนดชาํระ

- ไม่เกิน 1 เดือน 1,814 1,380 138 42

- เกนิ 1 - 2 เดือน 111 391 9 210

- เกนิ 2 - 3 เดือน 112 81 36 1

- เกิน 3 - 12 เดอืน 139 1,298 1 12

- เกนิ 12 เดอืน 2,502 2,862 278 1,795

159,676 114,419 94,328 74,053

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต (2,384) (3,891) (313) (1,833)

รวม 157,292 110,528 94,015 72,220

ลกูหนีการคา้ - กิจการอืน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ไดร้วมลกูหนีส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน

14,156 ลา้นบาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : 12,378 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 7,854 ลา้นบาท

(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 : 6,464 ลา้นบาท)
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6. ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนอีืน 31,391 19,080 3,097 2,365

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต (556) (554) (430) (432)

ลูกหนอีืน 30,835 18,526 2,667 1,933

เงินจ่ายล่วงหนา้ 4,917 5,179 645 144

เงินชดเชยกองทุนนาํมันเชือเพลิงคา้งรับ 21,182 21,285 9,553 7,775

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายของปีปัจจุบัน 3,544 3,567 12 15

ลูกหนอีืน - กิจการอืน - สทุธิ 60,478 48,557 12,877 9,867

ลูกหนอีืน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน - สทุธิ

(หมายเหตุฯ 8.2) 543 1,813 1,150 1,307

เงินจ่ายล่วงหนา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกัน 

(หมายเหตุฯ 8.2) 546 1,329 55 338

รวม 61,567 51,699 14,082 11,512

เงินชดเชยกองทุนนาํมนัเชือเพลิงคา้งรบั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรบันาํมนัเชือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ทีผลิตในประเทศ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวทีนาํเข้ามาเพือใช้ในประเทศ รวมถึงเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

โดยจะไดร้ับเงินชดเชยตามอตัราทีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกาํหนด
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7. เงินให้กู้ยืม

7.1 เงินใหกู้้ยืมระยะสัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - กิจการอืน 1,388 1,176 - -

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนงึปี - กิจการทีเกียวขอ้งกัน

(หมายเหตุฯ 8.2) 5 5 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน

(หมายเหตุฯ 8.2) 624 537 4,858 5,137

รวม 2,017 1,718 4,858 5,137

7.2 เงินใหกู้้ยืมระยะยาว ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว -

กิจการอืน 5,673 6,072 - -

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว -

กิจการทีเกียวขอ้งกัน (หมายเหตุฯ 8.3) 44 46 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - กิจการอืน 82 471 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวขอ้งกัน

(หมายเหตุฯ 8.3) 3,015 3,043 36,927 44,663

รวม 8,814 9,632 36,927 44,663
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันทีมีสาระสาํคัญ มีรายละเอียดสรุปไดด้ังน ี

8.1 ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

บริษัทย่อย - - 47,729 39,609

การร่วมคา้ 3,841 2,814 1,518 1,151

บริษัทร่วม 1,287 1,265 234 250

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 887 961 880 954

รวม (หมายเหตุฯ 5) 6,015 5,040 50,361 41,964

แยกตามอายุหนี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดด้ังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ยังไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,924 4,997 50,348 41,791

ครบกาํหนดชาํระ

- ไม่เกิน 1 เดือน 80 41 1 -

- เกนิ 1 - 2 เดือน 7 1 1 173

- เกนิ 2 - 3 เดือน 1 - 1 -

- เกนิ 3 เดือน 3 1 10 -

6,015 5,040 50,361 41,964

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต - - - -

รวม (หมายเหตุฯ 5) 6,015 5,040 50,361 41,964
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.2 ลกูหนีอืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลกูหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสนั - กิจการ

ทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนอีืน

บริษัทย่อย - - 1,082 1,225

การร่วมคา้ 259 514 62 75

บริษัทร่วม 284 234 6 7

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน - 1,065 - -

รวม (หมายเหตุฯ 6) 543 1,813 1,150 1,307

เงินจ่ายล่วงหนา้

บริษัทย่อย - - 55 13

การร่วมคา้ 5 5 - -

บริษัทร่วม 2 2 - -

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 539 1,322 - 325

รวม (หมายเหตุฯ 6) 546 1,329 55 338

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 7.1) 5 5 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน

บริษัทย่อย - - 4,858 5,137

การร่วมคา้ 624 537 - -

รวม (หมายเหตุฯ 7.1) 624 537 4,858 5,137
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.2 ลกูหนีอืน เงินจ่ายล่วงหนา้ ลกูหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี และเงินใหกู้ยื้มระยะสนั - กิจการ

ทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

การเปลียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน มีรายละเอียดดงันี 

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม - - 324 5,913

- ใหเ้งินกู้ 31 - 1,231 6,000

- รบัคืนเงินให้กู้ - - - (9,850)

- กาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน 1 - 34 (7)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 32 - 1,589 2,056

บวก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

(หมายเหตุฯ 8.3) 592 1,597 3,269 4,829

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน - สทุธิ 624 1,597 4,858 6,885

เงินให้กู้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินรวม มีอตัราดอกเบียรอ้ยละ 4.25 ต่อปี

(ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ  0.14 -  2.00 ต่อปี

(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563: อตัราดอกเบียรอ้ยละ 0.18 ต่อปี)
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.3 ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

และ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุนระยะยาว

การร่วมคา้ (หมายเหตุฯ 7.2) 44 46 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย - - 36,927 44,663

การร่วมคา้ 231 264 - -

บริษัทร่วม 2,784 2,779 - -

รวม (หมายเหตุฯ 7.2) 3,015 3,043 36,927 44,663

การเปลียนแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวขอ้งกัน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 3,580 5,173 49,476 40,438

- ใหเ้งินกู้ - 2 20,940 15,619

- รบัคืนเงินให้กู้ (30) (30) (30,325) (15,064)

- กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 47 - 105 49

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 10 60 - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 3,607 5,205 40,196 41,042

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

(หมายเหตุฯ 8.2) (592) (1,597) (3,269) (4,829)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน - สทุธิ 3,015 3,608 36,927 36,213

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ

1.45 - 6.66 ต่อปี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบียระหว่างรอ้ยละ 1.52 - 6.25 ต่อปี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

มีอตัราดอกเบียระหว่างรอ้ยละ 1.42 - 4.43 ต่อปี (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบียระหว่างรอ้ยละ 1.81 - 4.43 ต่อปี)
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.4 เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

บริษัทย่อย - - 29,412 24,160

การร่วมคา้ 948 797 258 237

บริษัทร่วม 291 187 - -

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 24 4 - -

รวม 1,263 988 29,670 24,397

8.5 เจ้าหนีอืน หนี สินตามสัญญาเช่าที ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี  และเงินกู้ ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้องกัน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจา้หนอีืน

บริษัทย่อย - - 4,710 7,162

การร่วมคา้ 31 32 22 15

บริษัทร่วม 15 16 9 12

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 33 79 32 42

รวม 79 127 4,773 7,231

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี

บริษัทย่อย - - 5 38

การร่วมคา้ 411 1,145 411 383

บริษัทร่วม 2 2 - -

รวม 413 1,147 416 421

เงินกูย้ืมระยะสัน*

บริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 17) - - 3,800 2,561

* บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการสภาพคล่อง (Liquidity management) โดยการบริหารเงินรวมภายในกลุ่มบริษัท ซึงบริษัทฯ ทาํหนา้ทีบริหารเงินระยะสนั 

เพือจัดการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของแต่ละบริษัทโดยวิธีการกูย้ืมเงินระยะสนัระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบียซึงอิงอัตราดอกเบียในทอ้งตลาด
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.6 หนีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว และเงินกูยื้มระยะยาว - กิจการทีเกยีวข้องกัน ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทย่อย - - 2 2

การร่วมคา้ 2,802 3,860 2,794 2,812

บริษัทร่วม 13 7 - -

รวม 2,815 3,867 2,796 2,814

เงินกูย้ืมระยะยาว

บริษัทย่อย - - 47,738 45,181

การเปลียนแปลงเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการทีเกียวขอ้งกัน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 45,181 23,873

- ตดัจ่ายส่วนปรับมูลค่า 5 -

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน 2,552 675

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 47,738 24,548

หกั ส่วนทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน - สุทธิ 47,738 24,548

เงินกูยื้มระยะยาว - กิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราดอกเบียระหว่าง

รอ้ยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี (ณ 31 ธันวาคม 2563 : อตัราดอกเบียระหว่างรอ้ยละ 4.20 - 6.38 ต่อปี)
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.7 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวขอ้งกัน

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้

ค่าขายสินคา้และบริการ

บริษัทย่อย - - 150,965 84,952

การร่วมคา้ 7,522 5,030 3,799 2,376

บริษัทร่วม 2,751 2,951 753 863

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 1,376 1,882 1,370 1,878

ดอกเบียรับ

บริษัทย่อย - - 289 279

การร่วมคา้ 5 20 - -

บริษัทร่วม 35 37 - -

เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย - - 12,827 3,836

การร่วมคา้ - - 55 122

รายไดอ้ืน

บริษัทย่อย - - 1,158 2,264

การร่วมคา้ 75 82 15 18

บริษัทร่วม 47 35 2 2

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 9 162 9 9
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.7 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวขอ้งกัน (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่าย

ค่าซอืสินคา้และบริการ

บริษัทย่อย - - 67,317 50,803

การร่วมคา้ 2,367 1,574 356 359

บริษัทร่วม 947 602 1 -

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 23 335 - 71

ดอกเบียจ่าย

บริษัทย่อย - - 494 263

การร่วมคา้ 18 40 10 12

ค่าใช้จ่ายอืน

บริษัทย่อย - - 766 1,166

การร่วมคา้ 1 1 - -

บริษัทร่วม 14 41 - 24

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 2 73 - 14
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.7 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวขอ้งกัน (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้

ค่าขายสินคา้และบริการ

บริษัทย่อย - - 292,408 226,567

การร่วมคา้ 15,030 10,539 7,929 5,315

บริษัทร่วม 6,334 5,960 1,469 1,700

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 2,565 2,645 2,554 2,636

ดอกเบียรับ

บริษัทย่อย - - 600 604

การร่วมคา้ 9 46 - -

บริษัทร่วม 70 77 - -

เงินปันผลรับ

บริษัทย่อย - - 17,809 18,793

การร่วมคา้ - - 283 410

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 90 92 - 92

รายไดอ้ืน

บริษัทย่อย - - 2,207 6,152

การร่วมคา้ 148 178 29 37

บริษัทร่วม 119 78 9 8

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 107 319 19 26
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.7 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเป็นรายการกับกิจการทีเกียวขอ้งกัน (ต่อ)

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่าย

ค่าซอืสินคา้และบริการ

บริษัทย่อย - - 122,671 118,289

การร่วมคา้ 4,255 3,683 687 714

บริษัทร่วม 1,697 1,395 2 -

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 487 646 83 136

ดอกเบียจ่าย

บริษัทย่อย - - 972 554

การร่วมคา้ 49 88 21 24

ค่าใช้จ่ายอืน

บริษัทย่อย - - 1,515 2,000

การร่วมคา้ 2 1 - -

บริษัทร่วม 32 58 2 25

บริษัทอืนทีเกียวข้องกัน 131 163 22 33
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.8 รายการขายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ทีเป็นรายการกับ

กิจการทีเกียวขอ้งกันทีสาํคัญ

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ขาย

บริษัทย่อย - - 3 112

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ขาย

บริษัทย่อย - - 3 543

รายการกับกิจการทีเกียวขอ้งกันดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับกิจการทีเกียวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีกาํหนดกับบุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกัน

8.9 ภาระผูกพันต่อบริษัทย่อยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ)

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบยีประชุมและโบนัส 127 97 19 5

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อนื ๆ 251 231 25 31

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 6 6 1 -

รวม 384 334 45 36

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบยีประชุมและโบนัส 216 191 40 25

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อนื ๆ 521 575 52 57

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 11 45 1 1

รวม 748 811 93 83

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลทีมีอาํนาจหนา้ที และความรบัผิดชอบในการวางแผน สงัการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
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9. เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืน

รายละเอียดของเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืนในงบการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ราคาทุนตัดจาํหน่ายรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - - - 1,313 1,004 - -

ตราสารทุนอืน - - - - 23,014 17,483 - -

ตราสารหนี

กองทุนรวม 1,226 1,185 - - - - - -

ตราสารหนีอืน 32 30 1,495 35 - - 7,327 3,318

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน

ระยะยาวอืน 1,258 1,215 1,495 35 24,327 18,487 7,327 3,318

กลุ่มบริษัทรับรูร้ายไดเ้งินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 145 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 46 ลา้นบาท) และรับรูร้ายไดเ้งินปันผล

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 257 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 182 ลา้นบาท)
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9. เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืน (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี

บริษัทฯ รับรูร้ายไดเ้งินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 144 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีการรับรูร้ายไดเ้งินปันผล) และรับรูร้ายไดเ้งินปัน

ผลสาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 151 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 107 ลา้นบาท)

* ตามมติทีประชุมคณะกรรมการจัดการของบรษัิทฯ ครงัที 10/2564 เมือวนัที 15 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัตกิารเขา้ลงทุนในบริษัท Sunfolding Inc. (Sunfolding) โดยบริษัทฯ ไดเ้ขา้ถอืหุน้บุรมิสิทธิ (Series B Preferred Stock) เป็นจาํนวนเงิน 0.77 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.35 ทังนีบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดังกล่าวแลว้ เมือวนัที 29 เมษายน 2564

เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จาํกัด (Baania) มีประกาศเพิมทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ไดใ้ชส้ิทธซืิอหุน้เพิมทุน จึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 2.89 เป็นรอ้ยละ 2.73

G2VP I Associates, LLC ซึงเป็นผูจั้ดการกองทุน G2VP I ไดส้่งหนังสือลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 และ 3 มิถุนายน 2564 เพือแจง้การจ่ายคืนผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของหุน้บริษัท Luminar Technologies, Inc. (Luminar) จาํนวนทังสิน 134,567 หุน้

โดยบริษัทฯ ไดร้บัการโอนหุน้เมือวันที 1 มิถุนายน 2564 จาํนวน 89,711 หุน้ และ 4 มิถุนายน 2564 จาํนวน 44,856 หุน้ ตามลาํดบั คิดเป็นมูลค่ารวม 2.94 ลา้นดอลลารส์หรฐั ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน Luminar เพิมขนึรอ้ยละ 0.06

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ราคาทุนตัดจาํหน่าย

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - 1,313 1,004 - -

ตราสารทุนอืน - - 2,834* 2,325 - -

ตราสารหนี

กองทุนรวม 365 360 - - - -

ตราสารหนีอืน - - - - 7,327 3,318

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอืน 365 360 4,147 3,329 7,327 3,318
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

10.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

10.1.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาตามบัญชีตน้งวด 48,932 4,882

 - ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,376 -

 - เงินปันผลรบั (1,188) -

 - เงินลงทุนเพิม 378 68

 - ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนในการร่วมคา้ 392 -

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,020) -

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 391 -

ราคาตามบัญชีปลายงวด 49,261 4,950

บริษัทฯ รับรู้รายได้เงินปันผลสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 55 ล้านบาท (สินสุดวันที 

30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 122 ลา้นบาท) และรบัรูร้ายไดเ้งินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน

283 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 410 ลา้นบาท)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

10.1 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

10.1.2 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

วิธีส่วนไดเ้สีย

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ราคาตามบัญชีตน้งวด 26,749

 - ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,464

 - เงินปันผลรบั (1,061)

 - เงินลงทุนเพิม 1,794

 - ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษัทร่วม (317)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18

ราคาตามบัญชีปลายงวด 28,647

10.1.3 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ราคาตามบัญชีตน้งวด 346,437

 - เงินลงทุนเพิม 26,060

- ลดลงจากการปิดบริษัท (31)

 - ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน (1,501)

ราคาตามบัญชีปลายงวด 370,965

บริษัทฯ รับรู้รายไดเ้งินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 12,827 ลา้นบาท (สินสุดวันที 

30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 3,836 ลา้นบาท) และรับรูร้ายไดเ้งินปันผลสาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

จาํนวน 17,809 ลา้นบาท (สนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 18,793 ลา้นบาท)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

10.2 รายการสาํคัญทีเกิดขนึในระหว่างงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

PTTRTC

บริษัท PTT Regional Treasury Center PTE. LTD. (PTTRTC) ไดเ้ขา้สู่กระบวนการปิดบริษัท ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครงัที 5/2562 วันที 16 พฤษภาคม 2562 โดย PTTRTC ไดแ้ต่งตังและมอบอาํนาจให้ทีปรึกษาการชาํระบัญชี (ผู้ชาํระ

บญัช)ี ดาํเนินการในการชาํระบัญชี ตังแต่วันที 20 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้มา ทงันี ผู้ชาํระบัญชีไดด้าํเนินการชาํระภาษีและ

ชาํระค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับการปิดบริษัทเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ และไดด้าํเนินการโอนคืนเงินลงทุนของบริษัทฯ จาํนวน 1.1 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั ในวันที 24 พฤษภาคม 2564

PTTGM

ในระหว่างงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด (PTTGM) มีการเพิมทุนจด

ทะเบียนและมีหนงัสือเรียกชาํระค่าหุน้ส่วนเพิมหลายครงั ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าวรวม 2,847 ลา้นบาทแลว้

ทงัจาํนวน

OR

เมือวันที 11 กุมภาพันธ ์2564 บริษัท ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) (OR) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัของ OR ต่อ

ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) รวมจาํนวนทังสิน 3,000 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 18 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 2,610 ลา้นหุน้ เพือเสนอขายใหป้ระชาชนทัวไปเป็นครงัแรก และ (2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

จาํนวน 390 ลา้นหุน้ โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดย้ืมหุน้จาํนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ เพือนาํมาใช้ในการรกัษาระดับราคารวมเป็น

จาํนวน 53,497 ลา้นบาท (สทุธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นทีเกียวข้อง) ต่อมาเมือวันที 12 มีนาคม 2564 ผู้จัดหาหุ้นส่วน

เกินไดแ้จ้งความประสงคเ์พือใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนของ OR จาํนวน 390 ลา้นหุ้น เพือส่งคืนให้บริษัทฯ และในวันที 16

มีนาคม 2564 OR ไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ และดาํเนินการออกและจดัสรรหุน้เพิมทุนจาํนวนดังกล่าวให้แก่ผู้

จัดหาหุ้นส่วนเกินเพือคืนใหแ้ก่บริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัทฯ เปลียนจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 75 บริษัทฯ

แสดงผลกระทบจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยดังกล่าว จาํนวน 30,393 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินทุนจากการ

เปลียนแปลงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

ทงัน ีหุน้ของ OR ไดมี้การซือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตังแต่วันที 11 กุมภาพนัธ์ 2564

PTT TANK

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที แทงค ์เทอรม์ินัล จาํกัด (PTT TANK) ครงัที 1/2564 เมือวันที 11 มีนาคม 2564 มี

มติอนุมัติใหเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพมิทุนเป็นจาํนวนเงิน 788 ลา้นบาท ทังนี บริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพมิทุนดงักล่าวแลว้ เมือวนัที 

30 มีนาคม 2564
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

10.2 รายการสาํคัญทีเกิดขนึในระหว่างงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ)

PTTLNG

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจาํกัด (PTTLNG) มีหนังสือลงวนัที 23 เมษายน 2564 เพือเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมทุนในส่วนทียังชาํระไม่

เต็มมูลค่าเป็นจาํนวนเงิน 583 ลา้นบาท ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกลา่วแลว้ เมือวันที 23 เมษายน 2564

PTTLNG มีหนังสือลงวันที 31 พฤษภาคม 2564 เพือเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมทุนในส่วนทียงัชาํระไม่เต็มมลูค่าเป็นจาํนวนเงิน

493 ลา้นบาท ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกลา่วแลว้ เมือวันที 28 มิถุนายน 2564

MAP

บริษัท มาบตาพุด แอรโ์ปรดกัส ์จาํกัด (MAP) มีหนงัสือลงวนัที 18 ธันวาคม 2563 เพือเรียกชาํระค่าหุน้เพิมทุนในส่วนทียัง

ชาํระไม่เต็มมูลค่าเป็นจาํนวนเงิน 55 ลา้นบาท ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าวแลว้ เมือวันที 23 กุมภาพนัธ์ 2564

SES

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท สเุอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอรวิ์สเซส จาํกัด (SES) เมือวันที 22 ธันวาคม 2563 มีมติ

อนุมตัิให้เรียกชาํระค่าหุ้นในส่วนทียังชาํระไม่เต็มมูลค่าเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าว

แลว้ เมือวนัที 29 มกราคม 2564

SES มีหนังสือลงวนัที 16 มิถุนายน 2564 เพือเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมทุนในส่วนทียังชาํระไม่เต็มมูลค่าเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท

ทงัน ีบริษัทฯ ไดช้าํระคา่หุ้นเพิมทุนดังกล่าวแลว้ เมือวันที 30 มิถุนายน 2564
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ)

10.2 รายการสาํคัญทีเกิดขนึในระหว่างงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ)

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 8/2563 เมือวันที 20 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมัติการปรบัโครงสรา้งการถือ

หุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยมีขันตอนการดาํเนินการและรายละเอียดการอนุมตัิ ดังต่อไปน ี

1. บริษัทฯ เขา้ซอืหุน้สามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกัด (มหาชน) (GPSC) ทีบริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน)

(TOP) ถือหุน้ทงัหมด สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 8.91 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ GPSC และเมือวันที 22 ตุลาคม

2563 บริษัทฯ ไดท้าํสญัญาซือหุน้บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท ไทยออยล์

จาํกัด (มหาชน) (TOP) โดยไดช้าํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 16,757 ลา้นบาทแลว้ เมือวันที 3 ธันวาคม 2563

2. การโอนกิจการทงัหมดของบริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกัด (TP) แลว้เสร็จภายในวันที 1 กุมภาพนัธ์ 2564

ทังนี เมือวันที 25 กุมภาพนัธ ์2564 TP ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

เรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯไดรั้บเงินปันผลจาก TP จาํนวน 5,931 ลา้นบาท และรับรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน TP

จาํนวน 1,501 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยภายหลังธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะถือหุน้ GPSC ในสัดส่วนรอ้ยละ 31.72 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด และ 

TOP จะถือหุน้ GPSC ในสดัส่วน รอ้ยละ 20.78 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

นอกจากนี ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครงัที 4/2564 เมือวันที 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการปรับโครงสรา้ง

การถือหุน้ในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยใหบ้ริษัทฯ และบริษัท สยาม แมนเนจเมน้ทโ์ฮลดิง จาํกัด (SMH) ซือหุ้นสามัญบริษัท 

โกลบอล เพาเวอรซิ์นเนอรยี์ จาํกัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) จาํนวนรวม 359

ลา้นหุ้น หรือประมาณรอ้ยละ 12.73 ของหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทังหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม

ประมาณ 25,126 ลา้นบาท (ส่วนของบริษัทฯ 21,350 ลา้นบาท และ ส่วนของ SMH 3,776 ลา้นบาท) โดยภายหลงัธุรกรรม

การปรับโครงสรา้งฯ ดังกล่าว บริษัทฯ และ SMH จะถือหุน้ GPSC ในสัดส่วนรวมรอ้ยละ 44.45 และ PTTGC จะถือหุน้ GPSC

ในสัดส่วนรอ้ยละ 10.00 ของ หุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการปรับโครงสรา้งภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

สินทรัพย์

อืน ๆ

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง

สินทรัพย์

สิทธิการใช้

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 6,618 2,658 6 - 125 9,407

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (1,293) (1) - (23) (1,317)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (64) - - - (64)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 6,554 1,365 5 - 102 8,026

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 6,554 1,365 5 - 102 8,026

 - เพิมขึน - 17 - 181 3 201

 - โอนเปลียนประเภท - 48 - 11 - 59

 - ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (51) - - (3) (54)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 6,554 1,379 5 192 102 8,232

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 6,618 2,721 6 192 128 9,665

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (1,342) (1) - (26) (1,369)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (64) - - - - (64)

มูลค่าตามบัญชี 6,554 1,379 5 192 102 8,232
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (ต่อ)

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง

สินทรัพย์

สิทธิการใช้

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 3,581 1,703 2 552 5,838

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (1,277) - (102) (1,379)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 3,581 426 2 450 4,459

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 3,581 426 2 450 4,459

- การเปลียนแปลงแก้ไขสญัญา - - - (19) (19)

 - โอนเปลียนประเภท - (34) - (378) (412)

 - ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (26) - (12) (38)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 3,581 366 2 41 3,990

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 3,581 1,655 2 47 5,285

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (1,289) - (6) (1,295)

มูลค่าตามบัญชี 3,581 366 2 41 3,990
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

สินทรัพยเ์พือ
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพยอ์ืน ๆ งานระหว่าง
ก่อสรา้ง

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 49,660 316,779 1,198,146 949,538 53,338 22,961 185,110 2,775,532

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (177,025) (574,851) (648,152) (29,380) (17,143) - (1,446,551)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (73) (591) (2,402) (11,025) (20,219) - (1,954) (36,264)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 49,587 139,163 620,893 290,361 3,739 5,818 183,156 1,292,717
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

สินทรัพยเ์พือ
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพยอ์ืน ๆ งานระหว่าง
ก่อสรา้ง

รวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 49,587 139,163 620,893 290,361 3,739 5,818 183,156 1,292,717

 - ซือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) - - 2,282 69,649 - - - 71,931

 - เพิมขึน 69 2,948 1,778 20,085 746 51 39,397 65,074

 - ตน้ทุนการกู้ยืม - - 8 - - - 2,804 2,812

 - โอนเปลียนประเภท 100 5,181 39,732 5,150 8 660 (47,185) 3,646

 - ขายและจาํหน่าย - สุทธิ - (41) (114) (5,174) (1) (2) (58) (5,390)

 - ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (5,737) (24,815) (34,425) (363) (804) - (66,144)

 - โอนกลับขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 23 22 - - - - 45

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 101 443 494 21,736 267 (249) 449 23,241

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 49,857 141,980 640,280 367,382 4,396 5,474 178,563 1,387,932
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

สินทรัพยเ์พือ
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพยอ์ืน ๆ งานระหว่าง
ก่อสรา้ง

รวม

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 49,930 324,828 1,235,081 1,101,271 57,701 23,029 179,330 2,971,170

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (182,747) (593,570) (722,609) (31,729) (17,554) - (1,548,209)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (73) (101) (1,231) (11,280) (21,576) (1) (767) (35,029)

มูลค่าตามบัญชี 49,857 141,980 640,280 367,382 4,396 5,474 178,563 1,387,932

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยท์ีอยู่ในภาระคาํประกัน เป็นเงินจาํนวน 96,587 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 : 75,279 ลา้นบาท)
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์(ต่อ)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์
อืน ๆ

งานระหว่าง
ก่อสรา้ง

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 5,743 37,254 370,463 17,041 35,474 465,975

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (16,506) (174,909) (12,582) - (203,997)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (61) (67) - - (128)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 5,743 20,687 195,487 4,459 35,474 261,850

 - เพิมขึน 23 15 55 13 2,889 2,995

 - ตน้ทุนการกู้ยืม - - 8 - 558 566

 - โอนเปลียนประเภท 102 2,347 1,776 507 (4,943) (211)

 - ขายและจาํหน่าย - สุทธิ - (15) (12) (1) - (28)

 - ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (816) (6,567) (604) - (7,987)

 - โอนกลบัขาดทนุจากการดอ้ยค่า - 9 7 - - 16

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 5,868 22,227 190,754 4,374 33,978 257,201

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 5,868 39,546 372,065 17,183 33,978 468,640

หกั ค่าเสือมราคาสะสม - (17,267) (181,250) (12,809) - (211,326)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (52) (61) - - (113)

มูลค่าตามบัญชี 5,868 22,227 190,754 4,374 33,978 257,201

ตน้ทุนการกูยื้มทีไดบ้ันทึกเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทใชอ้ัตราการตังขึน

เป็นราคาทุนของสินทรัพย์รอ้ยละ 0.40 - 5.47 ต่อปี (2563 : รอ้ยละ 0.50 - 5.99 ต่อปี) และบริษัทฯ ใช้อัตรารอ้ยละ 4.18 ต่อปี

(2563 : รอ้ยละ 4.34 ต่อปี)
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13. สินทรัพยส์ิทธิการใช้

สินทรัพยส์ิทธิการใช้ มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ สินทรัพยเ์พือ
การสาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพยอ์ืน ๆ รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 61,573 2,046 14,258 2,554 16,157 2,905 99,493

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (16,027) (668) (7,072) (1,032) (2,765) (1,045) (28,609)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (53) - - - - - (53)

มลูค่าตามบัญชีตน้งวด 45,493 1,378 7,186 1,522 13,392 1,860 70,831
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13. สินทรัพยส์ิทธิการใช ้(ต่อ)

สินทรัพยส์ิทธิการใช้ มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ทีดิน อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร

และอุปกรณ์

ยานพาหนะ สินทรัพยเ์พือ

การสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม

สินทรัพยอ์ืน ๆ รวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 45,493 1,378 7,186 1,522 13,392 1,860 70,831

- ซอืธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) - 33 - - - - 33

- เพิมขึน 3,946 167 584 225 3,335 4,017 12,274

- การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญา 33 3 10 3 - (18) 31

- โอนเปลียนประเภท (10) - 11 (1) - - -

- สนิสุดสัญญาและยกเลิกสัญญา (495) (6) - (30) (205) (57) (793)

- ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,343) (332) (768) (360) (1,790) (507) (5,100)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 131 29 30 9 956 1 1,156

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 47,755 1,272 7,053 1,368 15,688 5,296 78,432

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 64,924 2,242 14,899 2,629 19,713 6,465 110,872

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (17,164) (970) (7,846) (1,261) (4,025) (1,169) (32,435)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (5) - - - - - (5)

มูลค่าตามบัญชี 47,755 1,272 7,053 1,368 15,688 5,296 78,432
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13. สินทรัพยส์ิทธิการใช ้(ต่อ)

สินทรัพยส์ิทธิการใช ้มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครืองจักร
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ สินทรัพย์
อืน ๆ

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 25,210 87 10,200 618 19 36,134

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (10,696) (38) (5,724) (248) (11) (16,717)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 14,514 49 4,476 370 8 19,417

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 14,514 49 4,476 370 8 19,417

 - เพิมขึน 146 - 32 28 - 206

- โอนเปลียนประเภท 364 - 3 - - 367

 - การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญา 20 (35) - 4 - (11)

 - สนิสุดสัญญาและยกเลิกสัญญา (420) - - (19) - (439)

 - ค่าเสือมราคาสาํหรบังวด (416) 2 (285) (70) (5) (774)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 14,208 16 4,226 313 3 18,766

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 25,321 34 10,224 597 16 36,192

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (11,113) (18) (5,998) (284) (13) (17,426)

มูลค่าตามบัญชี 14,208 16 4,226 313 3 18,766
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14. ค่าความนิยม

การเปลียนแปลงในค่าความนยิม มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 106,994

 - ซือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) 313

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,876

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 111,183
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15. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

สิทธิใน
สัญญา
ซือขาย

ลิขสิทธแิละ
เครืองหมาย

การคา้

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อืน

รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 27,582 47,050 12,690 15,057 102,379

หกั ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (17,128) (4,433) (4,941) (6,625) (33,127)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - (779) (779)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 10,454 42,617 7,749 7,653 68,473

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 10,454 42,617 7,749 7,653 68,473

 - เพิมขึน 628 - 22 342 992

 - โอนเปลียนประเภท 338 - 262 (197) 403

 - ขายและตัดจาํหน่าย - สุทธิ (8) - - - (8)

 - ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,365) (997) (255) (390) (3,007)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 132 (1) 6 315 452

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 10,179 41,619 7,784 7,723 67,305

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 28,914 47,067 12,989 14,738 103,708

หกั ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (18,735) (5,448) (5,205) (6,920) (36,308)

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - (95) (95)

มูลค่าตามบัญชี 10,179 41,619 7,784 7,723 67,305
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15. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน (ต่อ)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน มีรายละเอียดดงัน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร์

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 8,869

หกั ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (6,252)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 2,617

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 2,617

 - เพิมขึน 48

 - โอนเปลียนประเภท 257

 - ขายและตัดจาํหน่าย - สุทธิ (1)

 - ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับงวด (500)

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 2,421

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 9,132

หกั ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (6,711)

มูลค่าตามบัญชี 2,421
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16. สินทรัพยที์เกิดจากการสํารวจและประเมินค่า

สินทรัพยท์ีเกิดจากการสาํรวจและประเมินค่า มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพยใ์นการ

สาํรวจและประเมินค่า

แหล่งปิโตรเลียม

สินทรัพยเ์หมือง รวม

ณ วันที 1 มกราคม 2564

ราคาทุน 140,981 776 141,757

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (54,288) (524) (54,812)

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 86,693 252 86,945

สําหรับงวดหกเดือนสนิสุด

วันที 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามบัญชีตน้งวด 86,693 252 86,945

 - ซือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) 8,789 - 8,789

 - เพิมขึน 1,793 2 1,795

 - โอนเปลียนประเภท (61) - (61)

 - ขายและจาํหน่าย - สุทธิ (4,453) - (4,453)

 - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,021 14 6,035

มูลค่าตามบัญชีปลายงวด 98,782 268 99,050

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ราคาทุน 158,294 828 159,122

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (59,512) (560) (60,072)

มูลค่าตามบัญชี 98,782 268 99,050
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17. เงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่า

เงินกูย้ืมและหนสีินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที

1 มกราคม

2564

กระแสเงินสดจดัหาเงิน รายการทีไม่ใช่เงินสด
ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

เพิมขึน จ่าย

ชาํระคืน

หนีสินตาม

สัญญาเช่า

เพิมขึน

(กาํไร)ขาดทุน
จากอัตรา

แลกเปลียน

ซอืธุรกิจ
(หมายเหตุฯ 26)

ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

อืน ๆ

เงินกูยื้มระยะสนัจาก

สถาบันการเงิน 4,223 29,214 (12,013) - 2 885 859 - 23,170

เงินกูย้ืม - สกุลบาท 179,177 13,774 (21,120) - - - - 48 171,879

เงินกูย้ืม - สกุลต่างประเทศ 46,504 2,574 (3,595) - 360 41 1,929 49 47,862

หุน้กู ้- สกุลบาท 270,766 12,000 (10,920) - (1,701) - 1,701 (81) 271,765

หุน้กู ้- สกุลต่างประเทศ 242,063 38,510 - - 8,840 - 8,928 (593) 297,748

หนีสินตามสัญญาเช่า 52,770 - (4,394) 11,992 410 33 969 111 61,891

รวม 795,503 96,072 (52,042) 11,992 7,911 959 14,386 (466) 874,315
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17. เงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

เงินกูย้ืมและหนสีินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

1 มกราคม

2564

กระแสเงินสดจดัหาเงิน รายการทีไม่ใช่เงินสด ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

เพิมขึน จ่ายชาํระคืน หนีสินตาม

สัญญาเช่าเพิมขึน

ขาดทุน

จากอัตราแลกเปลียน

อืน ๆ

เงินกูยื้มระยะสัน - กจิการที

เกียวขอ้งกัน (หมายเหตุฯ 8.5) 2,561 1,520 (281) - - - 3,800

เงินกูย้ืม - สกุลต่างประเทศ 45,181 - - - 2,552 5 47,738

หุน้กู ้- สกุลบาท 92,487 - (1,030) - - (6) 91,451

หุน้กู ้- สกุลต่างประเทศ 8,765 - - - 585 4 9,354

หนีสินตามสัญญาเช่า 7,739 - (291) 205 231 (616) 7,268

รวม 156,733 1,520 (1,602) 205 3,368 (613) 159,611
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17. เงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่า (ต่อ)

เงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังน ี(ต่อ)

รายละเอียดทีสาํคัญของเงินกู้ยืมระยะยาว

เมือวันที 18 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึงในกลุ่มบริษัท PTTGC ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลารส์หรัฐ ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จาํนวน 1,250 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด อายุ 10 ปี จาํนวน 700 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ และ อายุ 30 ปี จาํนวน 550 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดยมีอตัราดอกเบียคงทีรอ้ยละ 2.98 ต่อปี และ รอ้ยละ 4.30 ต่อปี ตามลาํดบั

เมือวันที 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึงในกลุ่มบริษัท PTTGC ได้ลงนามในสัญญาเงินกูยื้มประเภทไม่มีหลักประกันจาก

สถาบนัการเงินแหง่หนงึสาํหรบัวงเงินกูยื้มจาํนวน 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั เงนิกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบีย 6-month LIBOR บวก

อตัราส่วนเพิม โดยมีกาํหนดทยอยชาํระคนืและหมดอายเุมือครบ 8 ปีนบัจากวนัลงนามสญัญาเงินกู้

เมือวันที 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท IRPC ไดอ้อกหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จาํนวน 5 ชุด อายุ 3-15 ปี อตัราดอกเบียคงทีรอ้ยละ 1.77 - 4.10 ต่อปี โดยชาํระดอกเบียทุกหกเดือน มลูค่ารวมทงัสิน 12,000 ลา้น

บาท โดยชุดที 1 เสนอขายใหผู้้ลงทุนทวัไป จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และชุดที 2 ถึงชุดที 5 เสนอขายในวงจาํกัดแก่ผูล้งทุนสถาบนั

และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ จาํนวน 8,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท GPSC ไดล้งนามในสัญญาเงินกูยื้มสกุลเงิน

บาท ซึงคาํประกันโดยบริษัท GPSC จากสถาบนัการเงนิ 6 วงเงิน จาํนวน 13,990 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบยี 3-month BIBOR บวก

อตัรารอ้ยละคงทีต่อปี และ 6-month THBFIX บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดทยอยชาํระคืนตามเงือนไขของสัญญา

เมือวันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท GPSC ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึงเงินกู้ยืม

บางส่วนคาํประกันโดยบริษทัย่อยสามแห่ง จากสถาบนัการเงิน จาํนวน 86 ลา้นดอลลารส์หรัฐ คิดอัตราดอกเบีย 3-month LIBOR

บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดทยอยชาํระคืนตามเงือนไขของสัญญา

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ในการดาํเนินกิจการทัวไปของกลุ่มบริษัท การชาํระคืนเงินกู้ 

กิจกรรมการลงทุน และการใหกู้้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ กลุ่มบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีกาํหนดไว ้ เช่น การดาํรงมลูค่าของ

สินทรัพยท์ีมีตัวตนทีเป็นส่วนของผู้ถือหุน้ การดาํรงอตัราส่วนของหนีสินสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุน้ การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหนี การรักษาสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯในบริษัทย่อย และการสาํรองปริมาณจดัเก็บถ่านหิน เป็นตน้
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18. ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ณ วนัที 1 มกราคม 34,199 32,590 7,662 7,313

ตน้ทุนบริการ 1,277 1,177 262 266

ตน้ทุนดอกเบยี 343 368 61 65

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกันภยัของประมาณการหนีสิน

ตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน (230) 9 - -

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรป์ระกันภยัของประมาณการ

หนีสินตามโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน - 33 - -

รายจ่ายทีเกิดขึนจริง (538) (497) (16) (37)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 392 219 - -

ณ วนัที 30 มิถุนายน 35,443 33,899 7,969 7,607

19. ประมาณการหนีสินค่ารอืถอน

การเปลียนแปลงประมาณการหนีสินค่ารอืถอนทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

2564 2563

ณ วนัที 1 มกราคม 98,661 91,889

- ซอืธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) 697 36

- ประมาณการหนสีินเพิมขนึ 1,022 2,417

- ใชไ้ประหว่างงวด (647) (521)

- กลับรายการประมาณการหนีสินทีไม่เกิดขึน (87) (19)

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,530 2,203

ณ วนัที 30 มิถุนายน 106,176 96,005

- ส่วนทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,272) (840)

- ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 104,904 95,165
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20. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 24,578,663,746 12,053,292,376 23,079,960,367 9,234,362,989

ปรับปรุงกาํไร* (53,386,301) (30,577,754) - -

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 24,525,277,445 12,022,714,622 23,079,960,367 9,234,362,989

จาํนวนหุน้สามญัถัวเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

กาํไรตอ่หุ้น (บาท / หุน้) 0.86 0.42 0.80 0.32

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 57,166,277,018 10,498,933,906 37,250,513,717 28,029,547,795

ปรับปรุงกาํไร* (118,541,878) (105,276,386) - -

กาํไรทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 57,047,735,140 10,393,657,520 37,250,513,717 28,029,547,795

จาํนวนหุน้สามญัถัวเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250

กาํไรตอ่หุ้น (บาท / หุน้) 2.00 0.36 1.30 0.98

*รายการปรบัปรุงกาํไร เป็นรายการปรับปรุงทีเกียวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลักษณะคลา้ยทุน ดอกเบีย และ ภาษีเงินได้

ตามงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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21. รายได้อืน

รายไดอ้ืน สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายไดค่้าขนส่ง 899 1,470 1,094 2,579

เงินปันผลรับ 146 46 13,027 3,958

ดอกเบียรับ 685 1,034 450 497

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์

และเงินลงทุน 35 (51) (3) 2

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน (10) 574 (10) 69

อืน ๆ 3,130 2,193 1,685 1,460

รวม 4,885 5,266 16,243 8,565

รายไดอ้ืน สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายไดค่้าขนส่ง 2,050 3,422 2,437 5,313

เงินปันผลรับ 258 182 18,244 19,310

ดอกเบียรับ 1,384 2,284 931 1,099

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายสินทรัพย์

และเงินลงทุน 79 (19) (15) 2,311

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีวัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 2 (525) 4 (63)

กาํไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขใน

ตราสารหนี - 680 - -

กาํไรจากการซอืธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูค่า

ยุติธรรม 10,772 - - -

อืน ๆ 4,695 4,350 2,643 2,427

รวม 19,240 10,374 24,244 30,397
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22. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะทีสาํคัญ สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การเปลียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 380,930 250,165 243,152 160,300

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 14,125 11,980 2,075 1,901

ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 38,608 34,603 4,690 4,901

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าระยะสัน 165 184 15 52

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าของ

สินทรัพยม์ูลค่าตาํ (15) 51 25 26

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับค่าเช่าผันแปร 181 137 161 158

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ละ

เงินลงทุน 3,165 1,480 169 -

(โอนกลับ)ขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี

และสินทรัพยอ์ืน (1,618) 757 (1,524) 7

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะทีสาํคัญ สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

การเปลียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลง 720,028 659,312 458,938 406,520

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 27,880 26,189 4,186 4,020

ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 73,644 70,468 9,287 9,807

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าระยะสัน 304 460 28 94

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับสัญญาเช่าของ

สินทรัพยม์ูลค่าตาํ 8 100 53 50

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกับค่าเช่าผันแปร 401 486 343 423

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยแ์ละ

เงินลงทุน 3,160 1,483 169 -

(โอนกลับ)ขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหนี

และสินทรัพยอ์ืน (1,577) 575 (1,521) (3)
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน

ส่วนงานดําเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีจดัทําให้กับผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงาน ซึงเป็นผู้ตัดสินใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของ

ส่วนงานดาํเนินงาน

เพือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสรา้งองคก์รเป็นกลุ่มธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการ

กลุ่มบริษัทจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลักไดด้ังนี

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขันตน้และก๊าซธรรมชาติ

1. ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม

ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทังในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ดาํเนินการ และรว่มลงทุนกับบริษัทสํารวจ

และผลิตปิโตรเลียมชันนาํ ทงัน ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตงัอยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกา

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ดาํเนินธุรกิจเกียวกับการจัดหา ขนส่ง จัดจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ โดยนาํผลิตภัณฑ์

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือเพลิงในภาคครัวเรือน ขนส่ง และ

อุตสาหกรรม

3. ธุรกิจถ่านหิน

ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขันปลาย 

1. ธุรกิจนาํมัน

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและนาํมนัหล่อลืนทังในประเทศและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา จัดส่ง 

และการปฏิบตัิการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ทีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ

2. ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ

ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออก และการคา้ระหว่างประเทศ ในผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมทัง ผลิตภัณฑ์

อืน ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการดาํเนินการบริหารความเสียงราคา และการจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ

3. ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน

ดาํเนินธุรกิจกลนันาํมนั ผลิตและจาํหน่ายนาํมนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภัณฑปิ์โตรเคมีให้กับตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ดาํเนินธุรกิจดา้นนวตักรรม ดิจิตอล เทคโนโลยี วิศวกรรม การผลิตและจาํหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนาํ และนาํเพือการอุตสาหกรรม 

และการบริหารโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพือสรา้งความยงัยืนใหก้ลุ่ม ปตท.

การดาํเนินงานอืนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอืน ๆ ซึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานทีตอ้งรายงานแยกต่างหาก
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปิโตรเลียมขันตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม

อืน ๆ ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นาํมัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเลียมและ

การกลนั

ขาย - นอกกิจการ 16,678 78,115 2,992 118,421 137,187 165,549 14,260 54 - 533,256

- ระหว่างกัน 38,152 34,812 145 1,045 117,620 82,276 5,223 808 (280,081) -

ขายสุทธิ 54,830 112,927 3,137 119,466 254,807 247,825 19,483 862 (280,081) 533,256

กําไร(ขาดทุน)ขนัตน้* 48,563 24,104 1,427 9,620 3,612 39,074 5,811 (53) (899) 131,259

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงานก่อนค่าเสือมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 42,161 22,134 934 5,605 3,410 33,408 5,881 (706) 339 113,166

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (19,684) (4,650) (301) (1,445) (49) (9,669) (2,698) (112) - (38,608)

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 22,477 17,484 633 4,160 3,361 23,739 3,183 (818) 339 74,558

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

และบริษัทร่วม (8) 159 (2) 105 - 2,081 559 (1) - 2,893

อืน ๆ 73 (171) - 105 (1) (3,042) - 139 - (2,897)

รายได้และค่าใชจ้่ายทีไม่ไดป้ันส่วน :

ดอกเบยีรบั 685

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (12,620)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (873)

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 61,746

กําไรสาํหรบังวด 33,793

*กําไร(ขาดทุน)ขันต้น ไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดหกเดือนสนิสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปิโตรเลียมขันตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม

อืน ๆ ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นาํมัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเลียมและ

การกลนั

ขาย - นอกกิจการ 25,909 146,057 5,988 236,612 256,405 312,940 27,077 105 - 1,011,093

- ระหว่างกัน 71,675 69,584 274 1,744 224,500 159,314 10,484 1,626 (539,201) -

ขายสุทธิ 97,584 215,641 6,262 238,356 480,905 472,254 37,561 1,731 (539,201) 1,011,093

กําไร(ขาดทุน)ขนัตน้* 85,923 47,673 2,917 20,247 7,923 77,853 11,685 (99) (3,106) 251,016

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงานกอ่นค่าเสือมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 73,985 43,909 2,164 12,136 7,385 66,900 11,317 (1,356) (277) 216,163

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (36,181) (9,247) (634) (2,849) (98) (19,177) (5,237) (221) - (73,644)

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 37,804 34,662 1,530 9,287 7,287 47,723 6,080 (1,577) (277) 142,519

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

และบริษัทร่วม (27) 299 (3) 262 - 3,546 765 (2) - 4,840

อืน ๆ 6,356 (175) - 66 - (2,936) 90 150 - 3,551

รายได้และค่าใชจ้่ายทีไม่ไดป้ันส่วน :

ดอกเบยีรบั 1,384

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (20,018)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (5,203)

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 127,073

กําไรสาํหรบังวด 80,999

*กําไร(ขาดทุน)ขันต้น ไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : ลา้นบาท

ปิโตรเลียมขันตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม

อืน ๆ ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นาํมัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเลียมและ

การกลนั

ขาย - นอกกิจการ 9,079 70,848 2,572 84,008 62,135 98,242 14,382 59 - 341,325

- ระหว่างกัน 24,949 28,399 131 493 53,967 53,587 5,261 765 (167,552) -

ขายสุทธิ 34,028 99,247 2,703 84,501 116,102 151,829 19,643 824 (167,552) 341,325

กําไร(ขาดทุน)ขนัตน้* 28,063 12,899 941 7,082 2,062 13,859 6,303 (11) (1,320) 69,878

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงานก่อนค่าเสือมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 23,032 11,028 721 3,124 2,040 9,882 6,035 (677) (977) 54,208

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (15,519) (4,830) (565) (1,296) (73) (9,479) (2,759) (81) - (34,602)

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 7,513 6,198 156 1,828 1,967 403 3,276 (758) (977) 19,606

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

และบริษัทร่วม (151) 223 (1) 176 - 294 111 - - 652

อืน ๆ (1,120) 32 2 (613) (96) 104 (37) 60 - (1,668)

รายได้และค่าใชจ้่ายทีไม่ไดป้ันส่วน :

ดอกเบยีรบั 1,034

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (3,581)

กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 6,747

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 22,790

กําไรสาํหรบังวด 15,627

*กําไร(ขาดทุน)ขันต้น ไม่รวมค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย
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23. ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : ลา้นบาท

ปิโตรเลียมขันตน้และก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมขันปลาย เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม

อืน ๆ ปรบัปรุงบญัชี

ระหว่างกัน

รวม

สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นาํมัน การค้าระหว่าง

ประเทศ

ปิโตรเลียมและ

การกลนั

ขาย - นอกกิจการ 20,284 151,806 5,892 213,474 181,876 222,205 29,248 107 - 824,892

- ระหว่างกัน 60,730 61,706 337 1,656 156,910 141,676 10,100 1,577 (434,692) -

ขายสุทธิ 81,014 213,512 6,229 215,130 338,786 363,881 39,348 1,684 (434,692) 824,892

กําไร(ขาดทุน)ขนัตน้* 68,516 29,252 2,395 15,039 (1,172) (4,443) 12,167 (30) (1,594) 120,130

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงานก่อนค่าเสือมราคา

ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 56,347 25,461 1,895 6,879 (1,352) (13,089) 11,703 (1,209) (42) 86,593

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (32,238) (9,662) (1,336) (2,586) (144) (18,839) (5,492) (170) - (70,467)

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 24,109 15,799 559 4,293 (1,496) (31,928) 6,211 (1,379) (42) 16,126

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

และบริษัทร่วม 183 210 (2) 407 - 434 63 - - 1,295

อืน ๆ (1,150) 26 (3) (529) (96) (162) (41) 46 - (1,909)

รายได้และค่าใชจ้่ายทีไม่ไดป้ันส่วน :

ดอกเบยีรบั 2,284

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 4,889

กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 1,672

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 24,357

กําไรสาํหรบังวด 1,621

*กําไร(ขาดทุน)ขนัตน้ ไมร่วมค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครอืงมือทางการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังนี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 291 - 291

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสัน - 1,343 - 1,343

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - 1,313 1,313

ตราสารทุนอืน 5,819 - 17,194 23,013

ตราสารหนี

ตราสารหนีอืน - 1,495 - 1,495

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี

กองทุนรวม 1,080 - 146 1,226

ตราสารหนีอืน - - 32 32

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,377 - 1,377

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 584 - 584

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 651 - 651

สัญญาสิทธิเลือกซือเงินตราต่างประเทศ - 465 - 465

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ - 4,041 - 4,041

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 481 - 481

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน

เงินลงทุนทีถือไว้สาํหรับหนสีินผลประโยชน์

พนกังานจากการดาํเนินงานร่วมกัน 1,964 - - 1,964
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 (ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,795 - 1,795

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 2,717 - 2,717

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 1,170 - 1,170

สัญญาสิทธิเลือกซือเงินตราต่างประเทศ - 113 - 113

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ 2,948 12,628 - 15,576

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 238 - 238

สัญญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 99 99

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

สิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายในการซอืสัดส่วน

การถือหุน้ในการร่วมคา้ - - 1,732 1,732

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

สิงตอบแทนทีจะจา่ยในอนาคตจากการซือธุรกิจ - - 2,340 2,340
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1 - 1

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสัน - 217 - 217

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - 1,004 1,004

ตราสารทุนอืน 3,282 - 14,201 17,483

ตราสารหนี

ตราสารหนีอืน - 35 - 35

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี

กองทุนรวม 1,071 - 114 1,185

ตราสารหนีอืน - - 30 30

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 468 - 468

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 773 - 773

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 2,233 - 2,233

สัญญาสิทธิเลือกซือเงินตราต่างประเทศ - 526 - 526

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ - 692 - 692

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 452 - 452

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน

เงินลงทุนทีถือไว้สาํหรับหนสีินผลประโยชน์

พนกังานจากการดาํเนินงานร่วมกัน 1,648 - - 1,648
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,562 - 1,562

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 3,355 - 3,355

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 1,688 - 1,688

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ 1,561 720 - 2,281

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 167 - 167

สัญญาสิทธิในการขายหุน้จากส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 95 95

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

สิงตอบแทนทีจะจา่ยในอนาคตจากการซือธุรกิจ - - 60 60

สิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายในการซือสัดส่วน

การถือหุน้ในการร่วมคา้ - - 1,601 1,601

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

สิงตอบแทนทีจะจา่ยในอนาคตจากการซือธุรกิจ - - 109 109
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - 1,313 1,313

ตราสารทุนอืน 2,500 - 334 2,834

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี

กองทุนรวม 364 - - 364

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 219 - 219

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย - 584 - 584

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย - 391 - 391

สัญญาสิทธิเลือกซือเงินตราต่างประเทศ - 453 - 453

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ - 239 - 239

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 192 - 192

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 230 - 230

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 1,067 - 1,067

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 337 - 337

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ - 367 - 367

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 26 - 26
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ดังน ี(ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุน

กองทุนรวม - - 1,004 1,004

ตราสารทุนอืน 2,120 - 204 2,324

เงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารหนี

กองทุนรวม 360 - - 360

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 277 - 277

สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย - 773 - 773

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย - 618 - 618

สัญญาสิทธิเลือกซือเงินตราต่างประเทศ - 526 - 526

สัญญาอนุพันธ์ราคาสินคา้โภคภัณฑ์ - 70 - 70

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 87 - 87

หนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซอืขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 67 - 67

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 1,188 - 1,188

สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย - 66 - 66

สัญญาอนุพนัธร์าคาสินคา้โภคภณัฑ์ - 15 - 15

สัญญาซอืขายสินคา้โภคภณัฑ์ - 12 - 12
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายุติธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นรายการทีมูลค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการทีสมเหตุสมผลของมลูค่ายุติธรรม ยกเวน้รายการ

ดังต่อไปนี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์เปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรม

สินทรพัยท์ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย

ตราสารหนี - 9,029 - 9,029

หนีสินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกูย้ืมระยะยาว - 183,376 39,603 222,979

หุน้กู้ - 613,472 - 613,472

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์เปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรม

สินทรพัยท์ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย

ตราสารหนี - 8,415 - 8,415

หนีสินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกูย้ืมระยะยาว - 185,877 43,058 228,935

หุน้กู้ - 551,259 - 551,259
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายุติธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นรายการทีมูลค่าบัญชีเป็นค่าประมาณการทีสมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นรายการ

ดังต่อไปน ี

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์เปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรม

สินทรพัยท์ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย

ตราสารหนี - 9,029 - 9,029

หนีสินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 58,575 58,575

หุน้กู้ - 114,081 - 114,081

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที์เปิดเผยดว้ยมูลค่ายุติธรรม

สินทรพัยท์ีวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย

ตราสารหนี - 8,415 - 8,415

หนีสินทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 57,397 57,397

หุน้กู้ - 117,657 - 117,657

เทคนิคการประเมินมลูค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี คาํนวณจากราคาเสนอซือล่าสุดหรืออัตราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหนีไทยหรือตลาดอืนทีเกียวขอ้ง และอาจคาํนวณโดยใช้กระแสเงินสดตามสญัญา คิดลดดว้ยอัตราอ้างอิงจากราคา

ตลาดของตราสารหนอีืนทีมีราคาทีสามารถสงัเกตไดข้องคู่สัญญา 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ์ มีขอ้มลูทีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้

ในตลาดและปรับดว้ยความเสียงทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอ เช่น  ราคาซอืขายในตลาด ความผนัผวนของราคา อตัราแลกเปลียน

ทันที อัตราแลกเปลียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเสน้ราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ทังนี จะมี

การคิดลดราคาหากมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธน์นั ๆ
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน (ต่อ)

เทคนิคการประเมินมลูค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอัตราดอกเบียเงินกู้ยืม

ของตลาด และมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู ้ประเมินโดยใชร้าคาปิดครงัล่าสดุหรืออตัราดอกเบียทีอ้างอิงล่าสดุจากสมาคมตลาด

ตราสารหนี หรือพิจารณาถึงราคาเสนอซือขายในปัจจุบันหรือราคาเสนอซือขายล่าสุดสาํหรับตราสารทีคลา้ยคลึงกนัในตลาด

และอาจคาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาซือขายทีสังเกตในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี ซึงมีการเสนอซอืขายกันในตลาดทีมี

สภาพคล่อง

เทคนิคการประเมินมลูค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรพัยท์างการเงินประเภทเงินลงทุนในกองทุนรวม ประเมินโดยใชข้้อมลูมลูค่าทีเกียวขอ้ง 

เช่น สินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) หรือ สินทรพัยส์ทุธิ (Net Asset Value) ตามรายงานยืนยนัสถานะการลงทุน (Capital

Call Statement) และแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลียน หรือ Valuation ของบริษัทในการระดมทุนครังล่าสุด หรือใช้แผนธุรกิจ

ร่วมกับการประเมินสภาพปัจจุบนัของตลาด หรือราคาทุน แลว้แต่มลูค่าใดจะเหมาะสม สาํหรับรายการสินทรัพยท์างการเงินที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนบางรายการของกลุ่มบริษัท มีขอ้มลูทีไม่สามารถสังเกตไดท้ีสาํคัญคือ

อตัราคิดลดทีปรับปรุงความเสียงอา้งอิงจากตน้ทุนทางการเงินถัวเฉลียของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละตน้ทุนของทุน (Cost of equity) ซึงกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีสถานะทางการเงินที

เทียบเคียงไดกั้บคู่สญัญาทีเป็นผูอ้อกตราสารนนั และจะมีการหารือเกียวกับกระบวนการประเมินมลูค่าและผลลพัธ์อย่าง

สมาํเสมอ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวประเมินโดยใช้เทคนิคการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลอง

ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อตัราคิดลดทีปรับดว้ยความเสียงทีเกียวขอ้ง ซึงข้อมูลทีนาํมาใช้ในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวข้อง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที อตัราดอกเบีย และเสน้อัตรา

ผลตอบแทนของตราสารหน ี เป็นตน้

มูลค่ายุติธรรมของหนีสินตราสารอนุพนัธ์ของสิทธิในการขายหุ้นจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ประเมินโดยการคํานวณ

มลูค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซึงอ้างอิงจากประมาณการกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

ค่าเสือมราคา ตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดใ้นอนาคตและคิดลดดว้ยอัตราคิดลด

มูลค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืนประเภทสิงตอบแทนทีจะจ่ายในอนาคตจากการซือธุรกิจ และ

สิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายจากการซือสดัส่วนการถือหุน้ในการร่วมคา้ ประเมินโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสด ทังนี มีข้อมูลทีไม่

สามารถสงัเกตไดท้ีมีสาระสาํคัญของลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คืออตัราคิดลดทีปรับดว้ยความเสียง ประมาณโดย

อา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูข้องกลุ่มบริษัท

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม
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25. เงินปันผลจ่าย

เมือวันที 9 เมษายน 2564 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจาํปี 2564 ไดม้ีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2563

ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 28,563 ลา้นบาท โดยเมือวันที 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท จาํนวน 28,562,204,838 หุน้

คิดเป็นเงินจาํนวน 5,142 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลทีจะจ่ายสาํหรบัผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ใน

อัตราหุ้นละ 0.82 บาท จาํนวน 28,562,755,654 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 23,421 ลา้นบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทีเหลือ

ดังกล่าวในวันที 30 เมษายน 2564

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย

เงินปันผล

(บาท/หุน้)

จาํนวนหุน้

(หุน้)

จาํนวนเงินรวม

(ลา้นบาท)

วันทีจ่าย

ประจาํปี 2563 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.82 28,562,755,654 23,421 30 เม.ย. 2564
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26. การซอืธุรกิจ

26.1 เมือวันที 1 กุมภาพนัธ ์2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ปตท. สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสญัญาซือขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA)

เพือเข้าซือสดัส่วนรอ้ยละ 20 ในโครงการโอมานแปลง 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP)

ทงันี การซือสัดส่วนการลงทุนดงักล่าวไดเ้สร็จสินเมือวนัที 23 มีนาคม 2564 โดยกลุ่มบริษทั PTTEP จดัประเภทของการลงทุน

ในโครงการโอมานแปลง 61 เป็นการลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกัน

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าและกาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกว่ามูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึน ณ วนัทีซือ มีดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิทีไดร้ับ 84,155

สิงตอบแทนทีใช้ในการซอื (73,323)

กาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูค่ายุติธรรม 10,832

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกิดจากการซอืธุรกิจ ณ วนัทีซือ มีดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

ลูกหนกีารคา้และลกูหนีอืน 48

สินคา้คงเหลือ 560

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 12) 69,649

สินทรัพยท์ีเกิดจากการสาํรวจและประเมินค่า (หมายเหตุฯ 16) 8,789

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,713

เจา้หนีการคา้ (228)

เจา้หนอีืน (679)

ประมาณการหนสีินค่ารอืถอนระยะยาว (หมายเหตุฯ 19) (697)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิทีไดร้ับ 84,155

หกั กาํไรจากการซอืธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูค่ายุติธรรม (10,832)

รวมสิงตอบแทนทีใช้ในการซือทงัสิน 73,323

มูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให ้ณ วนัทีซอืจาํนวน 2,369 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (73,323 ลา้นบาท) ประกอบดว้ย

เงินสดจ่าย ณ วนัทีซือ จาํนวน 2,364 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (73,170 ลา้นบาท) รวมทังมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายในอนาคตและการปรับปรุงรายการตามเงือนไขทีระบุไวใ้น SPA จาํนวนสุทธิ 5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (153 ลา้นบาท)

ซึงมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต คาํนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยอ้างอิงอตัราคิดลด

และขอ้สมมติฐานเกียวกับความน่าจะเป็นทีเกียวขอ้ง ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที 3
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26. การซอืธุรกจิ (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัท PTTEP อยู่ระหว่างการพิจารณาการคาํนวณหามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยส์ุทธิทีระบุ

ได ้ณ วนัทีซือและสิงตอบแทนทังหมดทีโอนให ้ ดังนัน รายการดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดยกลุ่มบริษัท PTTEP คาดว่า

จะพิจารณารายการดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันทีกลุ่มบริษัท PTTEP มีการควบคุมร่วมในโครงการโอมาน

แปลง 61

26.2 เมือวันที 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์วนั จาํกัด (GRP1) (ถือหุน้ทังหมดโดยบริษัทโกลบอล 

รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จาํกัด (GRP) ซึงเป็นบริษัทย่อยที บริษัทฯ และบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ ซินเนอรยี์ จาํกัด (มหาชน)

(GPSC) ถือหุ้นเท่ากันทีรอ้ยละ 50) ไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเงือนไขบงัคบัก่อน (Conditions precedent) ครบถ้วนตามเงือนไข

สัญญาการซือขายหุ้น Sheng Yang Energy Co., Ltd. (Sheng Yang) ในสัดส่วนรอ้ยละ 90 ของจํานวนหุ้นทังหมดจาก 

Tatung Forever Energy Co., Ltd. โดยมีมูลค่าซือขายรวมทังสนิประมาณ 2,552 ลา้นบาท (แบ่งเป็นสิงตอบแทนทีใช้ในการ

ซือธุรกิจประมาณ 1,607 ลา้นบาท และเงินให้กู้ยืมตามเงือนไขบังคับก่อนประมาณ 945 ลา้นบาท) ทังนี Sheng Yang

ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยใ์นไตห้วนั มีกาํลังการผลิตติดตังรวม 55.8 เมกะวตัต ์ซึงปัจจุบันได้

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ทงัหมด

รายละเอียดของสินทรพัยส์ุทธิทีไดม้าและค่าความนิยมทีเกิดขึน ณ วนัทีซอื มีดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

สิงตอบแทนทีใช้ในการซอื 1,607

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิทีไดร้ับ (1,294)

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 14) 313
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26. การซอืธุรกจิ (ต่อ)

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกิดจากการซอืธุรกิจ ณ วนัทีซือ มีดงันี

หน่วย : ลา้นบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสัน 110

ลูกหนกีารคา้ 8

ลูกหนอีืน 72

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 4

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 12) 2,282

สินทรัพยส์ิทธิการใช ้(หมายเหตุฯ 13) 33

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ 17) (885)

เจา้หนอีืน (122)

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (หมายเหตุฯ 17) (33)

หนีสินหมุนเวียนอืน (22)

เงินกูย้ืมระยะยาว (หมายเหตุฯ 17) (41)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยส์ุทธิ 1,438

ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย (144)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิทีไดร้ับ 1,294

บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 14) 313

รวมสิงตอบแทนทีใช้ในการซือทงัสิน 1,607

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (30)

เงินสดสทุธิทีใช้ไปในการซือธุรกิจ 1,577

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 GRP1 อยู่ระหว่างการพิจารณาการคาํนวณหามลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุได ้ ณ วนัทีซือ

และสิงตอบแทนทังหมดทีโอนให้ ดงันัน รายการดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง โดย GRP1 คาดว่าจะพิจารณารายการ

ดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 12 เดือนนบัจากวันทีซอื
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27. การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคําสังคุ้มครองชวัคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที 19 มิถุนายน 2552 สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้นกับพวกรวม 43 ราย (ผู้ฟ้องคดี) ไดย้ืนฟ้องหน่วยงานรัฐ 8 หน่วยงาน

ต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํที 908/2552 พรอ้มกับยืนคาํรอ้งขอให้ศาลฯ มีคาํสงักาํหนดมาตรการหรือ

วิธีการเพือบรรเทาทุกขช์วัคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงับโครงการลงทุน 76 โครงการในพืนทีมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที 29 กันยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสงัเพือบรรเทาทุกขช์ัวคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทงัแปดสังระงบัโครงการ 

76 โครงการท้ายคาํฟ้องไวเ้ป็นการชวัคราวจนกว่าศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ยกเว้นโครงการ

ทีไดร้บัใบอนุญาตก่อนวันประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) หรือ

โครงการทีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภทโครงการทีตอ้งจัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการทีอยู่ภายใตค้าํสังระงบัดงักล่าว

ขา้งตน้ เป็นโครงการของกลุ่มบริษัทจาํนวน 25 โครงการ ซึงในจาํนวนนีเป็นโครงการของบริษัทฯ จาํนวน 3 โครงการ

วันที 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้มีส่วนไดเ้สียไดย้ืนคาํรอ้งอุทธรณ์คาํสงัศาลฯ ต่อศาลปกครองสงูสุด

วันที 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสงูสดุไดมี้คาํสงัคาํรอ้งที 592/2552 แก้คาํสงัศาลฯ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทังแปดสงัระงับ

โครงการหรือกิจกรรมท้ายคาํฟ้องไว้เป็นการชัวคราว ยกเว้น 11 โครงการทศีาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม

ทีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน แต่เป็นโครงการหรือกจิกรรมทีมุง่ควบคุมหรือบาํบัดมลพิษหรือตดิตงั

อุปกรณ์เพิมเติม ซึงในจาํนวนนีเป็นโครงการของกลุ่มบริษัท 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ 1 โครงการและ

โครงการของบริษัทอืนในกลุ่ม 6 โครงการ คงเหลือโครงการของบริษัทฯ ทียังอยู่ภายใต้คาํสังระงับโครงการของศาลฯ 2

โครงการ

วันที 18 ธันวาคม 2552 พนกังานอัยการยืนคาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทังหมด

วันที 2 กันยายน 2553 ศาลฯ มีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว่้า ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ยคาํฟ้อง ทีถูก

กาํหนดใหเ้ป็นโครงการประเภททีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึงยังดาํเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา 67 วรรคสอง

ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัทีมีคาํพิพากษานี ซึงกลุ่มบริษัทมีโครงการทีเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว 1

โครงการ

วันที 1 ตุลาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีทัง 43 ราย ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด และต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทัง

แปด โดยพนักงานอัยการเจ้าของสาํนวนไดยื้นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เมือวนัที 7 ธันวาคม 2553 ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองสูงสุด
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28. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

การเปลียนแปลงภาระผูกพันและหนสีินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสาํคัญ มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี

28.1 ภาระผูกพันต่อบริษัทย่อยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดดังนี

28.1.1 บริษัทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงิน 130,170 ลา้นบาท ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินกู้ใหแ้ก่บริษัทย่อยดังกล่าวไปแลว้ รวมทงัสนิ 56,535 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 73,635 ลา้นบาท

28.1.2 บริษัทฯ  ได้ทําสัญญาให้ความสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement)  กับบริษัทย่อย  และ

การร่วมคา้หลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากับภาระเงินกูท้ีบริษัทย่อย และการร่วมคา้ดังกล่าวมีกับเจา้หนีเงินกู้สถาบัน

การเงิน ทังนี ภายใตส้ัญญาดังกล่าว ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเป็นจาํนวนเงิน 17

ลา้นดอลลารส์หรัฐ หรือเทียบเท่า 545 ลา้นบาท

28.1.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ (Shareholder Agreement) ทีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้ตามสัดส่วน

การถือหุ้นจาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาดงักล่าว คงเหลือเป็น

จาํนวนเงิน 5,384 ลา้นบาท

28.2 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า - กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไม่สามารถ

ยกเลิกได ้ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 - ไม่เกิน 1 ปี 1,951 98

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 455 63

 - เกินกว่า 5 ปี 789 67

รวม 3,195 228

28.3 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 129,822 ลา้นบาท และใน

งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 7,960 ลา้นบาท

28.4 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัซึงเป็นเลตเตอรอ์อฟเครดิตทีธนาคารออกใหใ้นงบการเงินรวม จาํนวน

26,301 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,265 ลา้นบาท

28.5 ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเป็นหนังสือคาํประกัน (Letter of Guarantee) ในงบ

การเงินรวมจาํนวน 33,263 ลา้นบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 75 ลา้นบาท
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28. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน (ต่อ)

การเปลียนแปลงภาระผูกพันและหนสีินทีอาจเกิดขนึทีมีสาระสาํคัญ มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี (ต่อ)

28.6 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) มีภาระผูกพันจากการคาํประกัน

สัญญาเงินกู้รูปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding Company Ltd โดยมีวงเงินจาํนวน 14,900

ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึง PTTEP คาํประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท PTTEP ใน Moz LNG1 Holding Company

Ltd ทีอตัรารอ้ยละ 8.5

28.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ งมีสัญญ าขายผ ลิตภัณฑ์ให้แ ก่บ ริษัทฯ เพือนําไปขายต่อให้แ ก่บ ริษัทจดทะเบียนแห่ ง หนึ ง

โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซึงครบกาํหนดสัญญาในวันที 31 มกราคม 2555 โดยทีสญัญามีลักษณะแบบ Back-to-

Back ก่อนครบกาํหนดสัญญาบริษัทย่อยดงักล่าวไดแ้จ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากับ

บริษัทจดทะเบียนดงักล่าวซึงเป็นการแจ้งล่วงหน้าตามเงือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเมือวันที 3 ธันวาคม 2552 บริษัท

จดทะเบียนดังกลา่วไดย้ืนคาํเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกรอ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในฐานะผู้ขายและ

ผู้ผลิตให้ปฏิบตัิตามสญัญาโดยขายผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว หรือให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมือวันที 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษัทย่อยไดย้ืนคาํรอ้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษัท

ย่อยออก ซึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสังใหจ้าํหน่ายขอ้พิพาทในส่วนของบริษัทย่อยออก

บริษัทฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอัยการสูงสุดยืนคําคัดค้านแก้คดี ซึงพนักงานอัยการได้ยืนคําคัดค้านต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการให้แก่บริษัทฯ แลว้เมือวันที 28 เมษายน 2553 โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดด้าํเนินการสืบพยานคู่พิพาท

เสร็จสิน และปรากฏต่อมาว่า เมือวนัที 25 มีนาคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้บริษัทฯ ชาํระค่าเสียหาย

บางส่วนให้แก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว แต่เนืองจากบริษัทฯ เห็นว่าคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวอาจมีความ

คลาดเคลือนในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ซึงบริษัทฯ มีสิทธิทีจะคัดคา้นคาํชขีาดต่อศาลทีมีเขตอาํนาจเพือขอให้ศาลมีคําสัง

เพิกถอนคาํชีขาดดงักล่าวได ้และเมือวันที 30 มถุินายน 2559 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดย้ืนคาํรอ้งต่อศาลแพ่งขอใหเ้พิกถอน

คาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแลว้ ต่อมาเมือวันที 16 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนไดยื้นคาํรอ้งต่อศาลแพง่ขอให้

บงัคับตามคาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และบริษัทฯ โดยพนักงานอัยการ ไดย้ืนคาํรอ้งคัดคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ และเมือ

วันที 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้บังคับตามคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยใหบ้ริษัทฯ จ่ายค่าเสียหาย

ตามคาํชีขาดดังกล่าว ในอัตรา 390 ลา้นบาทต่อปี นบัตงัแต่วนัที 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวนัที 25 มีนาคม 2559 พรอ้ม

ดอกเบียอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตังแต่วนัทีอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดจนถึงวนัทีบริษัทฯ ชาํระเงินครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ยงัไม่อาจเห็นพ้องดว้ยกับคําพิพากษาของศาลแพ่ง ดงันนั เมือวนัที 16 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไดยื้นอุทธรณ์คํา

พิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา
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เมือวันที 23 มิถุนายน 2564 ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคาํชีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ คดีถึงทีสดุ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินแก่บริษัทจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,200 ลา้นบาท

ภายใน 30 วันนับแต่วันทีศาลมีคาํพิพากษา ทงัน ีบริษัทฯ จะใช้สิทธิหักกลบลบหนีทีบริษัทจดทะเบียนตอ้งจ่ายแก่บริษัทฯ ใน

อีกคดีหนึงทีศาลฎีกามีคาํพิพากษาถึงทีสุดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจ่ายค่าผลิตภัณฑค์า้งชาํระแก่บริษัทฯ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

2,800 ลา้นบาท ต่อไป และผลของการหักกลบลบหนี ทาํใหบ้ริษัทจดทะเบียนจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่บริษัทฯ เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 600 ลา้นบาท บริษัทฯ จะบนัทึกรายการส่วนต่างดังกล่าวเมือบริษัทฯ ไดร้ับชาํระจากบริษัทจดทะเบียน

28.8 เมือวันที 26 พฤษภาคม 2553 บริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึง ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกรอ้งค่าจ้างคา้งชาํระและค่าเสียหายจากการดาํเนินงานในโครงการดังกล่าวจากบริษัทฯ

ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกรอ้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขนัตอนทีตกลงกันไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทฯ จึงไดค้ดัคา้นการยืนคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้บัเหมา รวมทงัไดต้งัขอ้สงวนสิทธิในการคัดคา้นประเด็นทีบริษทั

ผูร้บัเหมาไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้แลว้ ต่อมาหลงัจากยืนคาํเสนอข้อพิพาทนี บริษัท

ผู้รบัเหมาไดถู้กศาลลม้ละลายกลางมีคาํสงัพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด เป็นผลใหเ้จา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยแ์ต่ผู้เดียวมีอาํนาจในการ

ดาํเนินคดีเกียวกับทรพัยสิ์นของบริษัทผูร้บัเหมา โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยไ์ดเ้ข้าดาํเนินการขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ

แทนบริษัทผู้รบัเหมาแลว้ ซึงในคดีลม้ละลายดังกล่าว บริษัทฯ ไดย้ืนคาํขอรับชาํระหนเีป็นเจา้หนีรายหนึงดว้ย ส่วนในข้อพิพาท

อนุญาโตตุลาการนันบริษัทฯ ไดยื้นคาํคดัค้านปฏิเสธข้อเรียกรอ้งของบริษัทผู้รบัเหมาทังสิน พรอ้มทงัยืนข้อเรียกรอ้งแย้ง 

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทผูรั้บเหมาดว้ย ต่อมาปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดใหบ้ริษัทฯ ชาํระหนีบางส่วน

แก่บริษัทผู้รับเหมา แต่เนืองจากบริษัทฯ เห็นว่า คาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีการวินิจฉัยคลาดเคลือนในสาระสําคัญ

ทงัในขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมาย บริษัทฯ จึงไดยื้นคาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัทผู้รับเหมา

ไดยื้นคาํรอ้งขอบงัคับตามคาํชีขาดดังกล่าวต่อศาลแพ่ง และเมือวนัที 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งไดม้ีคาํพิพากษาใหบ้งัคับตาม

คาํชขีาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลดจาํนวนเงินลงบางส่วน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดย้ืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาล

แพ่งต่อศาลฎีกา พรอ้มทงันาํสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารวางต่อศาลเป็นหลักประกันการงดการบงัคบัคดีแลว้ และต่อมาบริษัท

ผู้รับเหมาก่อสรา้งก็ได ้ยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเช่นกัน เมือวันที 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกา

มีคาํพิพากษาไม่รับอุทธรณข์องบริษัทฯ ไว้พิจารณา คดีถึงทีสุด เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินตามคาํพิพากษาของศาลแพ่ง 

และเมือวันที 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไดว้างเงินชาํระหนตีามคาํพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,544 ลา้นบาท ต่อศาลแพ่งแลว้
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เมือวันที 8 กันยายน 2553 บริษัทผู้รบัเหมาโดยเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์ ไดย้ืนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เป็นอีกขอ้พิพาทหนงึ เรียกรอ้งค่าว่าจา้ง และค่าเสียหายจากการดาํเนินงานก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอีกโครงการหนึง 

ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการ และขนัตอนทีตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

จึงไดค้ัดคา้นและตังขอ้สงวนสิทธิในการคัดคา้นไว้อีกเช่นกัน โดยบริษัทฯ ไดยื้นคาํคัดคา้นปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของบริษัท

ผู้ รับเหมา พร้อมทังยืนข้อเ รียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเ สียหายจากบริษัทผู้รับเหมาด้วย และได้มีการแต่งตังคณะ

อนุญาโตตุลาการเพือชีขาดข้อพิพาทแลว้ ต่อมาเมือวันที 30 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํชีขาดให้ยกคํา

เสนอขอ้พิพาทของบริษัทผูร้ับเหมาและให้ยกขอ้เรียกรอ้งแย้งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดย้ืนคาํขอรับชาํระหนตีามข้อ

เรียกรอ้งแยง้ไว้แลว้ในคดีลม้ละลาย ต่อมา บริษัทผู้รับเหมาไดย้ืนคาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชขีาดของอนุญาโตตุลาการตอ่ศาลแพ่ง

และบรษิัทฯ โดยพนักงานอัยการไดย้ืนคาํรอ้งคัดคา้นต่อศาลแพ่งแลว้ เมือวันที 6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษายกคาํ

รอ้งขอเพิกถอนคาํชีขาดของบริษัทผู้รับเหมา และเมือวันที 6 มกราคม 2564 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยข์องบริษัทผู้รบัเหมา ได้

ยืนอุทธรณค์าํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎกีา ต่อมาเมือวนัที 30 มีนาคม 2564 บริษัทฯ โดยพนกังานอยัการ ไดยื้นคาํแก้

อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแลว้ ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

28.9 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกรายหนึง เป็นโจทก์ยืนฟ้องบริษัทฯ 

เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า บริษัทฯ บอกเลิกสญัญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกรอ้งให้บริษัทฯ

จ่ายค่าจ้างคา้งชาํระและค่าเสียหาย ซึงบริษัทฯ เห็นว่า การดาํเนินการของบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญาทงัสิน จึงไดส่้ง

เรืองใหส้าํนกังานอยัการสงูสดุพิจารณาแกต่้างคดีใหแ้ก่บริษัทฯ ซึงบริษัทฯ โดยพนกังานอยัการไดยื้นคาํใหก้ารต่อศาลแล้ว 

ต่อมาศาลแพ่งไดมี้คาํสงัให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาทีศาลปกครองกลาง เนืองจากศาลแพ่ง และศาลปกครองกลางเหน็

พอ้งตอ้งกันว่า คดีนเีป็นคดีปกครอง ซึงศาลแพ่งไดด้าํเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

หลังจากบริษัทฯ ไดบ้อกเลิกสัญญาต่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้งดังกล่าวแลว้ บริษัทฯ จึงไดด้าํเนินการก่อสรา้งโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติต่อไปจนแลว้เสร็จ และต่อมาเมือวันที 20 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ จึงไดยื้นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

เรียกรอ้งให้บริษัทผู้รบัเหมาก่อสรา้งชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสญัญาและทิงงาน เมือวันที 15 ตุลาคม 2563

ศาลปกครองกลางมีคาํสังให้รวมการพิจารณาคดีนเีข้ากับคดีทีบริษัทผู้รับเหมาก่อสรา้งยืนฟ้องบริษัทฯ ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมือวันที 25 กันยายน 2562 บริษัทผู้รบัเหมาก่อสรา้งไดแ้ถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมือวันที 8 มีนาคม 2562

ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ  ( The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีคําสังให้บริษัท

ผู้รับเหมาก่อสรา้งเข้าสู่กระบวนการฟืนฟูกิจการ และมีคาํสังแต่งตังเจ้าหน้าทีดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 

(Resolution Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแลว้ บริษัทฯ ไดต้รวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า เป็นความจริง

ต่อมาเมือวันที 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จึงไดย้ืนคาํขอรับชาํระหนีต่อเจ้าหน้าทีดูแลกิจการของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ณ ประเทศอินเดีย ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเจา้หนา้ทีดงักล่าวพิจารณาคาํขอรับชาํระหนีของบริษัทฯ 
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28.10 เมือวันที 11 มีนาคม 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ไดร้ับหนงัสือจากบริษัททีปรึกษา

กฎหมายในประเทศออสเตรเลีย ซึงเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เลียงสาหร่ายในติมอรต์ะวันตก แจ้งว่าจะเริมดาํเนินการตาม

กฎหมายเพือเรียกรอ้งค่าเสียหายจากเหตุการณ์นาํมันดิบรัวไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอรเ์มือปี 2552 และเมือวันที 9

สิงหาคม 2559 PTTEP AAA ไดร้บัคาํฟอ้งอย่างเป็นทางการจากตวัแทนของกลุ่มผู้เลียงสาหร่ายทีไดยื้นฟ้องรอ้งคดีแบบกลุ่ม 

(Class action) ต่อศาลสหพนัธรัฐ ประเทศออสเตรเลียผ่านทางสาํนักทะเบียนของเมืองซิดนีย ์ เพือเรียกรอ้งค่าเสียหายที

เกิดขึน ต่อมา เมือวนัที 19 มีนาคม 2564 ศาลไดมี้คาํพิพากษาในบางประเด็น โดยไดก้าํหนดค่าเสียหายใหกั้บโจทกซึ์งเป็น

ผูน้าํในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มเพยีงรายเดียว เป็นจาํนวนเงินประมาณ 253 ลา้นรูเปียะห ์หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02 ลา้น

ดอลลารส์หรัฐ (0.56 ลา้นบาท) ขณะนีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในประเด็นทเีหลือ ทังนี PTTEP AAA อยู่ระหว่าง

การพิจารณาคาํพิพากษาโดยละเอียดเพือพิจารณาใชส้ิทธิอุทธรณ์ต่อไป

28.11 ในระหว่างไตรมาสที 3 ปี 2557 กลุ่มบุคคลจาํนวนหนึงในจังหวัดระยอง ไดย้ืนฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลจังหวดัระยองจํานวน

หลายคดี เพือขอให ้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) ชดใช้ค่าเสียหายเพิมและขอให ้ PTTGC เขา้ไป

ดาํเนินการฟืนฟูสภาพแวดลอ้มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรบันาํมนัดิบของ PTTGC รวั ซึงคดีฟ้องรอ้งบางส่วนไดยุ้ติแลว้

และคดีฟ้องรอ้งบางส่วนศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาเมือวนัที 25 สิงหาคม 2559 โดยให ้PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย

และค่าฟืนฟูสภาพแวดลอ้มเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท ซึง PTTGC ไดยื้นอุทธรณต่์อศาลเมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์

2560 ต่อมาเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2561 PTTGC ไดท้าํสญัญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ส่วนใหญ่ทีศาลแพ่ง โดย

เมือวันที 20 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณมี์คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ซึง PTTGC ไดช้าํระ

ค่าเสียหายไปครบถว้นแล้ว ส่วนโจทกท์ีเหลือ ศาลอุทธรณพ์ิพากษาให้ PTTGC ชดใช้ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบียตาม

คาํพิพากษาศาลชนัตน้ แต่ให้ลดจาํนวนดอกเบียลง โดย PTTGC ไดช้าํระค่าเสียหายให้โจทกด์ังกล่าวแลว้ และไม่มีโจทก์

รายใดยืนฎีกา จึงถือไดว้่าคดีเป็นอนัสนิสุด

สาํหรบัคดีฟ้องรอ้งทีศาลจงัหวดัระยอง เมือวันที 28 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดระยองได้มีค ําพิพากษาให้ PTTGC ชดใช้

ค่าเสียหายพรอ้มดอกเบียเป็นจาํนวนเงินสทุธิประมาณ 38 ลา้นบาท โดยหกัเงินเยียวยาที PTTGC ไดจ่้ายชดใชใ้ห้โจทกแ์ลว้

ก่อนหนา้นเีป็นจาํนวน 24 ลา้นบาท และส่วนทีเหลือ PTTGC ไดน้าํเงินไปวางทีศาลจังหวดัระยองในวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562

โดยมีโจทก์บางรายยืนอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลจังหวดัระยอง และ PTTGC ไดย้ืนคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลจังหวัดระยองเมือ

วันที 2 ตุลาคม 2562 ต่อมาเมือวนัที 22 มกราคม 2563 ศาลจังหวดัระยองไดส่้งหมายนดัฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณภ์าค 2

ในวันที 19 มีนาคม 2563 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไดเ้ลือนวันนัดฟังคาํพิพากษา และวันที 1 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณภ์าค 2

ไดม้ีคาํพิพากษาให ้ PTTGC ชดใชค้่าเสียหายพรอ้มดอกเบียใหแ้ก่โจทก์ทียืนอุทธรณเ์พิมเติม ซึง PTTGC ไดน้าํเงินจาํนวน 25

ลา้นบาทไปวางทีศาลจงัหวดัระยองในวนัที 30 กันยายน 2563 ต่อมาเมือวันที 14 ตุลาคม 2563 ศาลจังหวัดระยองไดน้ดัฟังคาํ

พิพากษาหรือคําสังศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพิมเติมในวันที 26 พฤศจิกายน 2563 ซึงโจทก์ได้ยืนฎีกาต่อศาลแล้วเมือวันที 1

มีนาคม 2564 และ PTTGC อยู่ระหว่างเตรียมการจดัทาํคาํแกฎี้กาของโจทกต่์อไป
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29.1 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ท็อป โซลเวน้ท ์จาํกัด (TS) (บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน)

(TOP)) นัดพิเศษ ครังที 3/2564 เมือวันที 26 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้ TS ซือหุน้สามญัเพือร่วมลงทุนในบริษัท Jskem

Private Limited (JSKEM) ในสดัส่วนการเขา้ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 80 จากผู้ถือหุน้เดิม และซือหุน้สามัญบริษัท TOP Solvent

India Chemtrade (TSI) ซึงเป็นบริษัทย่อยของ JSKEM จาํนวน 1 หุน้ คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวนไม่เกิน 1.44 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

หรือเทียบเท่า 45.36 ลา้นบาท ทงัน ีเมือวนัที 1 กรกฎาคม 2564 TS ไดช้าํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 0.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ

เทียบเท่า 22 ลา้นบาท

29.2 ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 5/2564 ของบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท  ์จํากัด (PTTGM) เมือวันที 

21 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของ PTTGM จาํนวน 49 ลา้นหุน้ มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน

4,918 ลา้นบาท และใหเ้รียกชาํระค่าหุน้บางส่วน รวมเป็นมลูค่า 3,469 ลา้นบาท ทงันี บริษัทฯ ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าว

แลว้ เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2564 และ 2 สิงหาคม 2564

29.3 เมือวันที 8 กรกฎาคม 2564 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จาํกัด (PTTGL) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขาย

หุน้กับบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) เพือลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอ็นจี เจวี จาํกัด

29.4 เมือวันที 10 กรกฎาคม 2564 บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) (บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที

โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTTGC) โดย PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นทังหมดใน GC Inter B.V.) ไดล้งนามในสัญญาซือขาย

หุน้ โดยมีรายการดงัต่อไปนี

29.4.1 ซือหุน้สามญัใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) จาก Allnex Holdings S.à.r.l (“ผู้ขาย”) รวมทังสิน

รอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ทีราคา 3,575.9 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่ามลูค่าประมาณ 132,608

ลา้นบาท และทาํสญัญาเงินให้กูกั้บกลุ่มบริษัทเป้าหมาย แทน Allnex S.à.r.l ซึงเป็นผู้ให้กู้เดิม สาํหรับสัญญาเงินกู้ทีกลุ่ม

บริษัทเป้าหมายเป็นผู้กู้จากผู้ให้กู้เดิม จาํนวนเงิน 426.3 ลา้นยูโร หรือเทียบเทา่มูลค่าประมาณ 15,809 ลา้นบาท และ

29.4.2 ซือหุ้นบุริมสิทธิ ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึงเป็นส่วนหนึงของกลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก 

WP INVEST GMBH (WP Invest) เทียบเท่ารอ้ยละ 6 ของหุน้ทังหมดใน Holding II ทีราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามลูค่า

ประมาณ 64,673 บาท ซึง Allnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (กลุ่มผู้ขาย) จะดาํเนินการให้ WP Invest โอนหุ้น

ดังกล่าวให ้GC Inter B.V.

การทาํธุรกรรมข้างตน้เป็นไปตามภายใตส้ัญญาซือขายหุน้ฉบับเดียวกัน โดยมีมูลค่ารวมทงัสนิ 4,002.2 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่า

มูลค่าประมาณ 148,417 ลา้นบาท ซึงมลูค่าดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลียนขึนอยู่กับปัจจัยบางประการ ทงันี การซือหุน้จะ

เกิดขึนเมือเงือนไขบังคบัก่อนตามทีระบุไวใ้นสญัญาดังกล่าวสาํเร็จครบถว้น และการไดร้บัการอนุมติัหรือการผ่อนผันจาก

หน่วยงานหรือจากคู่สัญญาทีเกียวขอ้ง โดย PTTGC คาดว่าการทาํธุรกรรมดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในวนัที 31 ธันวาคม 2564

ซึงในเดือนกรกฎาคม 2564 PTTGC ไดท้ําหนังสือคาํประกันกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง จาํนวน 350 ลา้นยูโร เพือเป็น

หลักประกันใหแ้ก่กลุ่มผู้ขายตามสัญญาซือขายหุน้ดังกล่าวขา้งตน้
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และเมือวันที 7 กรกฎาคม 2564 PTTGC ไดล้งนามในสัญญาเงินกู้กับบริษัท ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกัด ซึงเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ลา้นบาท อายุสัญญา 24 เดือน อตัราดอกเบียเทียบเคียงกับตลาด ไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ต่อ

ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสนับสนุนทางการเงินสาํหรับการลงทุนในกลุ่มบริษัทเป้าหมาย

29.5 เมือวันที 13 กรกฎาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกัด (มหาชน) (GPSC) ไดเ้ขา้

ลงนามในสญัญาซือขายหุน้กับบริษัท Avaada Ventures Private Limited เพือเข้าถือหุน้ในบริษัท Avaada Energy Private

Limited (Avaada) ซึงประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย เป็นจาํนวนหุน้รวม 508,217,550 หุน้ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 41.6 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ คิดเป็นมลูค่ารวมทงัสิน 14,825 ลา้นบาท โดยบริษัทย่อยไดจ้่าย

ชาํระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแลว้ ในวนัที 13 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี เมือวนัที 14 กรกฎาคม 2564 บริษัทย่อยดงักล่าวได้เข้าลงนามในสัญญาซือขายหุ้นกับกองทุน Copenhagen

Infrastructure II K/S (CI- II)  และ  Copenhagen Infrastructure III K/S (CI- III)  เพือเข้า ถือหุ้นในบริษัท CI Changfang

Limited และบริษัท CI Xidao Limited ซึงประกอบธุรกิจพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมนอกชายฝังในไตห้วนั ใน

สัดส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ คิดเป็นมลูค่ารวมทงัสิน 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทงันี การเข้าลงทุน

ดังกล่าวจะเกิดขนึต่อเมือเงือนไขบงัคับก่อนภายใตส้ัญญาซอืขายหุน้ไดส้าํเร็จเสร็จสนิ

29.6 เมือวันที 21 พฤษภาคม 2564 และวันที 23 กรกฎาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) (TOP)

วาระพิเศษ ครงัที 2/2564 และครังที 4/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นของบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

(CAP) ซึงเป็นผู้ผลิตเคมีภณัฑค์รบวงจรชนันาํรายใหญ่ทีสดุของสาธารณรฐัอินโดนีเซียผ่านบริษัทย่อยของ TOP ทีจัดตังขึน

ใหม่ในอินโดนีเซียในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15.38 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของ CAP โดยมีมลูค่าการลงทุนไม่

เกิน 1,183 ลา้นดอลลารส์หรฐั และคณะกรรมการบริษทั TOP ยังมีมติอนุมัติการเข้าทาํสญัญาเงินกู้ยืมกับบริษัทฯ เพือรองรับ

การลงทุนในหุ้นน ี

29.7 เมือวันที 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท Participations and Explorations Corporation และ บริษัท Partex (Brazil) Corporation

ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) ไดล้งนามในสัญญาซือขายเพือขาย

เงินลงทุนทังหมดในบริษัท Partex Brasil Ltda. และ บริษัท Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ซึงจดทะเบียนใน

สหพันธส์าธารณรัฐบราซิล พรอ้มทงัภาระผูกพันทงัหมด ใหแ้ก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. การซือขายจะมี

ผลสมบูรณ์เมือบรรลุเงือนไขตามทีระบุไวใ้นสัญญาฯ ซึงรวมถึงการอนุมัติจาก National Agency of Petroleum, Natural Gas

and Biofuels ของสหพนัธส์าธารณรัฐบราซิล โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในปี 2564

29.8 เมือวันที 6 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกันไม่ดอ้ยสิทธเิสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผู้

ลงทุนรายใหญ่ ไม่รวมบุคคลธรรมดา จาํนวน 5 ชุด อายุ 1 ปี 6 เดือน - 10 ปี วงเงินรวม 47,000 ลา้นบาท โดยชุดที 1 มีอตัรา

ดอกเบียลอยตัว Compound THOR บวกส่วนเพิมรอ้ยละ 0.18 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบียในวันครบกาํหนดไถ่ถอน และชุดที 

2 - 5 มีอตัราดอกเบียคงทีรอ้ยละ 0.96 - 2.37 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบยีทุก 6 เดือน
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29. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ)

29.9 เมือวันที 10 สิงหาคม 2564 บริษัท ปตท. นาํมันและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) (OR) ไดล้งทุนในบริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซ

ซิเอทส ์จาํกัด (GAA) ซึงเป็นการร่วมคา้ของ OR ดว้ยการเขา้ซือหุน้สามญัออกใหม่จาํนวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุ้นทีตราไว้

หุน้ละ 10 บาท โดย GAA เรียกชาํระเงินค่าหุ้น หุน้ละ 8.33 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 225 ลา้นบาท OR ไดช้าํระค่าหุ้น

ดังกล่าวแลว้ทงัจาํนวน คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ GAA

29.10 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อนุมตัิให้ออกงบการเงินในวันที 11 สิงหาคม 2564

________________________


