
บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

อมรรัตน์  เพิม่พูนวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 743,314 910,998 73,697 281,126

เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผ่ือขาย 15,032 15,000 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 7 1,166,534 994,247 559,241 519,746

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 3,947,441 3,180,906

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน

ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 702 180 522 -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 18.6 - - 203,200 190,000

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 1,862,445 1,989,033 307,498 290,908

- -รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,788,027 3,909,458 5,091,599 4,462,686

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

- -เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 12,932 9,932 - -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน สุทธิ 4,857 2,380 2,478 -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 525,000 570,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 1,251,394 1,251,394

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 684,542 696,195 705,000 705,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 781,856 803,794 20,000 20,000

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 723,094 723,094 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สุทธิ 9 294,403 277,819 129,906 130,002

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 10 9,491,010 8,864,716 1,926,072 1,894,960

สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ สุทธิ 11 2,392,990 2,310,664 1,717 1,834

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 202,753 193,045 145,647 134,769

ค่าความนิยม 20 52,983 52,983 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 49,502 42,049 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 108,196 99,247 10,914 10,583

- -รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,799,118 14,075,918 4,718,128 4,718,542

- -รวมสินทรัพย์ 18,587,145 17,985,376 9,809,727 9,181,228

กรรมการ .....................................................................       กรรมการ .....................................................................

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 406,231 519,508 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,834,751 4,520,212 817,929 765,859

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 1,650,000 1,600,000 300,000 -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 150,680 48,531

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 13 229,734 260,693 85,031 116,755

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 721,255 1,313,266 448,945 476,886

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธิ 15 1,496,481 - 1,496,481 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 119,008 61,791 9,564 9,564

-
-

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,457,460 8,275,470 3,308,630 1,417,595

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 13 526,337 572,412 48,917 58,510

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 14 1,143,548 441,744 512,150 310,494

หุน้กู ้สุทธิ 15 1,896,502 3,391,807 1,896,502 3,391,807

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 81,876 76,853 49,459 47,613

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 56,930 55,055 31,633 31,412

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 54,947 53,492 24,780 24,564

-
-

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,760,140 4,591,363 2,563,441 3,864,400

-
-

รวมหนีสิ้น 13,217,600 12,866,833 5,872,071 5,281,995

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

- หุน้สามญัจ านวน 1,670,000,000 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

- หุน้สามญัจ านวน 1,670,000,000 หุน้

มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

- ส ารองตามกฎหมาย 17 117,987 116,066 117,987 116,066

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,438,834 2,171,474 964,239 927,737

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (56,812) (38,419) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,355,439 5,104,551 3,937,656 3,899,233

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14,106 13,992 - -
- -

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,369,545 5,118,543 3,937,656 3,899,233

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 18,587,145 17,985,376 9,809,727 9,181,228

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 24,752,192 20,895,779 3,138,295 2,835,508
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (22,848,936) (19,508,380) (2,951,548) (2,629,749)

ก ำไรขั้นต้น 1,903,256 1,387,399 186,747 205,759
รายไดจ้ากการให้เช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 29,780 20,543 142,720 130,375
รายไดอ่ื้น 34,113 33,369 55,117 47,654
คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,354,135) (989,210) (146,363) (126,029)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (204,558) (203,366) (147,899) (128,621)
ตน้ทุนทางการเงิน (66,481) (37,082) (45,939) (29,084)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8.1 (15,166) 10,960 - -

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 326,809 222,613 44,383 100,054
ภาษีเงินได้ 16 (57,414) (41,476) (5,960) (20,438)

ก ำไรส ำหรับงวด 269,395 181,137 38,423 79,616

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 269,281 181,253 38,423 79,616
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 114 (116) - -

269,395 181,137 38,423 79,616

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 6 0.16 0.11 0.02 0.05

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ก ำไรส ำหรับงวด
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ก ำไรส ำหรับงวด 269,395 181,137 38,423 79,616

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 32 7 - 2
   - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้

         และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (18,425) (19,295) - -

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -
   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (18,393) (19,288) - 2

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษเีงินได้ (18,393) (19,288) - 2

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 251,002 161,849 38,423 79,618

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 250,888 161,965 38,423 79,618
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 114 (116) - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 251,002 161,849 38,423 79,618

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั พทีจีี  เอ็นเนอยี  จ ำกัด  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส่วนแบ่ง

ก ำไร (ขำดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ

 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกนิ  ส ำรอง เงินลงทุน จำกกำรร่วมค้ำ อ่ืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร เผ่ือขำย และบริษทัร่วม เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม เจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 81,306 1,635,828 48 2,637 2,685 4,575,249 14,023 4,589,272

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ส ารองตามกฎหมาย - - 4,111 (4,111) - - - - - -
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 181,253 7 (19,295) (19,288) 161,965 (116) 161,849

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 85,417 1,812,970 55 (16,658) (16,603) 4,737,214 13,907 4,751,121

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 116,066 2,171,474 - (38,419) (38,419) 5,104,551 13,992 5,118,543

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ส ารองตามกฎหมาย 17 - - 1,921 (1,921) - - - - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 269,281 32 (18,425) (18,393) 250,888 114 251,002

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 117,987 2,438,834 32 (56,844) (56,812) 5,355,439 14,106 5,369,545

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ก ำไร (ขำดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

 ทุนที่ออกและ  ส ำรอง รวมองค์ประกอบอ่ืน

ช ำระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย ของส่วนของเจ้ำของ  รวมส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 81,306 606,340 17 17 3,543,093
กำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ส ารองตามกฎหมาย - - 4,111 (4,111) - - -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 79,616 2 2 79,618

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 85,417 681,845 19 19 3,622,711

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 116,066 927,737 - - 3,899,233
กำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ส ารองตามกฎหมาย 17 - - 1,921 (1,921) - - -

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 38,423 - - 38,423

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 117,987 964,239 - - 3,937,656

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 326,809 222,613 44,383 100,054
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 554,940 390,629 46,290 40,499
- ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกูร้อตดับญัชี 15 1,176 906 1,176 906
- ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 54 47 29 28
- (การกลบัรายการ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 416 (139) 416 (109)
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 5,023 2,677 1,846 1,458
- (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 567 (998) 182 (3,195)
- ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 212 25 31 5
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 3,427 - - -
- ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 302 2,347 243 2,068
- ดอกเบ้ียรับ (12) (953) (45,125) (23,554)
- ดอกเบ้ียจ่าย 65,211 36,142 44,696 28,156
- ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8.1 15,166 (10,960) - -

   กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 973,291 642,336 94,167 146,316

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (132,856) (166,051) (18,866) (24,876)
- สินคา้คงเหลือ 126,286 (145,524) (16,833) (74,971)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,949) (581) (331) 2,421
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 130,049 432,132 41,799 145,854
- จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ - (549) - (54)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,401 (9,116) 187 (312)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,089,222 752,647 100,123 194,378
- รับจากดอกเบ้ีย 12 7 24,856 11,990
- จ่ายค่าดอกเบ้ีย (63,042) (36,039) (44,875) (26,301)
- จ่ายภาษีเงินได้ (9,161) (9,084) (6,580) (6,828)

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,017,031 707,531 73,524 173,239

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายส าหรับเงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั (3,000) - - -
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดิน 11 (383,894) (344,648) - (21)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ - 39 - 39
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (20,892) (19,859) - -
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (724,903) (569,748) (62,707) (28,667)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 656 2,559 4,106 107,825
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (19,164) (29,561) (19,164) (29,069)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 2,151,505 5,695,770
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - (80,000) (2,918,040) (5,840,790)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 - - 31,800 3,750
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - 150 - 150
เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (3,000) - (3,000) -
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (48,250) - (10,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,154,197) (1,089,318) (815,500) (101,013)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (77,034) (70,068) (41,317) (60,966)
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินสุทธิ (113,277) (25,182) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 7,100,000 3,700,000 300,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 (7,050,000) (3,700,000) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 216,594 379,600
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - (114,445) (455,940)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 300,000 300,000 300,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (190,207) (68,669) (126,285) (39,517)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (30,518) 136,081 534,547 (176,823)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (167,684) (245,706) (207,429) (104,597)
ยอดคงเหลือตน้งวด 910,998 636,962 281,126 162,149

ยอดคงเหลือปลำยงวด 743,314 391,256 73,697 57,552

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พีทีจี  เอน็เนอยี  จ ำกดั  (มหำชน) ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ประกอบด้วย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดภายในสามเดือน 743,314 391,256 73,697 57,552

743,314 391,256 73,697 57,552

รำยกำรที่มิใช่เงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนำคม

- ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 1,871 2,145 - -

- ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 373,305 146,554 23,279 3,459

- ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้ าระเงิน 11,111 2,305 11,111 2,305

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 12 ถึง 41 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้
จดทะเบียนไว ้คือ เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบ้ิลย ูทำวเวอร์ เอ ชั้นท่ี 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั
และบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คือ กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑแ์ก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรับสถำนี
บริกำรน ้ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 
9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสดไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองกำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็น
แบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง 
 

3.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่มีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2561 โดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวนั้ นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อข้อมูล         
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอ 
 

3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  เร่ืองรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ืองรำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำร 
   (ปรับปรุง 2560)    โฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  เร่ืองสญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 เร่ืองกำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  

- รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรได้โอนไปยงัลูกค้ำ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมได้ถูก
น ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

- กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พ่ือแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
- ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
- ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองนโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ
ขอ้ผิดพลำด โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของ
รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
กลุ่มกิจกำรจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ี
เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 
กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนท่ีรำยงำนสำมส่วนงำน ซ่ึงประกอบด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์แก๊ส  
และวสัดุและอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำ 
คือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

 
รำยได้จำกกำร

ขำยสินค้ำ
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รำยได้ค่ำขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 24,464,509 263,011 24,672 24,752,192 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (22,654,235) (178,464) (16,237) (22,848,936) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,810,274 84,547 8,435 1,903,256 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    29,780 
รำยไดอ่ื้น    34,113 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (1,354,135) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (204,558) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (66,481) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     

   และบริษทัร่วม    (15,166) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    326,809 

ภำษีเงินได ้    (57,414) 

ก ำไรส ำหรับงวด    269,395 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิ     

   จำกภำษีเงินได ้    (18,393) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    251,002 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2560 

 รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

 
รำยได้จำกกำร

ขำยสินค้ำ
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รำยได้ค่ำขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 20,729,927 154,819 11,033 20,895,779 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (19,372,732) (126,614)  (9,034) (19,508,380) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,357,195 28,205 1,999 1,387,399 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    20,543 
รำยไดอ่ื้น    33,369 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (989,210) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (203,366) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (37,082) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     

   และบริษทัร่วม    10,960 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    222,613 

ภำษีเงินได ้    (41,476) 

ก ำไรส ำหรับงวด    181,137 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้    (19,288) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    161,849 
 

กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร โดยใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ตั้งในประเทศไทยและรำยไดส่้วนใหญ่
เกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหน่ึงรำยใดท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 

5 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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6 ก ำไรต่อหุ้น  
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 1,670,000 พนัหุน้) 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งงวดท่ีน ำเสนอรำยงำน 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้  218,993 170,761 146,749 119,905 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,222 19,781 68,427 97,754 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 236,215 190,542 215,176 217,659 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,052) (636) (1,024) (608) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 235,163 189,906 214,152 217,051 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 112,327 117,076 84,140 88,163 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้     
   ท่ีครบหน่ึงปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) 589,053 552,591 487 550 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 158,793 67,791 35,932 18,462 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 917 532 212,448 184,798 

อ่ืนๆ 93,129 89,199 12,082 10,722 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 954,219 827,189 345,089 302,695 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (22,848) (22,848) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 931,371 804,341 345,089 302,695 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 1,166,534 994,247 559,241 519,746 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 192,926 128,229 188,166 175,501 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 33,479 51,083 25,196 40,695 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 3,851 6,432 910 1,254 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 4,555 4,036 904 - 

เกินกวำ่ 12 เดือน 1,404 762 - 209 

 236,215 190,542 215,176 217,659 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,052) (636) (1,024) (608) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 235,163 189,906 214,152 217,051 

 
8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.2) - - 1,251,394 1,251,394 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.3) 684,542 696,195 705,000 705,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.4) 781,856 803,794 20,000 20,000 

 1,466,398 1,499,989 1,976,394 1,976,394 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
8.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  1,499,989 1,976,394 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม (15,166) - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้   
    และบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียสุทธิจำกภำษีเงินได ้ (18,425) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  1,466,398 1,976,394 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   

ทุนที่ช ำระแล้ว 
สัดส่วนของหุ้นสำมญัที่ถือโดย 

กลุ่มกจิกำร 
 

วธีิรำคำทุน 
 

เงนิปันผลระหว่ำงงวด 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 - - 
บริษทั พีระมิด ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอลไพน ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั เอม็ไพร์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บริษทั เอเวอร์เรสต ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอนดีส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอย ีจ ำกดั และ บริษทัยอ่ย  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั อินโนเทค กรีน เอน็เนอย ีจ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 59.99 59.99 - - - - 
บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั และ บริษทัยอ่ย จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 
บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกดั  ขนส่งสินคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 - - 
บริษทั เอม็ไพร์ เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

      1,251,394 1,251,394 - - 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
รำคำทุน 

 
วธีิส่วนได้เสีย 

 
เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 627,725 635,031 - - 
บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 56,817 61,164 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 684,542 696,195 - - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 - - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
(1) บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั (“พีพีพี กรีน”) เป็นกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบริษทั กบับริษทั ท่ำฉำง กรีน เอน็เนอร์ยี ่
จ  ำกดั และบริษทั อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ จ ำกดั พีพีพี กรีน เป็นบริษทัจ ำกดั ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปำลม์แบบครบวงจร ทั้งน้ี พีพีพี กรีน เป็นหุ้นส่วนทำงยทุธศำสตร์ของกลุ่มกิจกำรในกำรลดภำระ
และควำมเส่ียงในกำรจดัหำวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ้ ำมนัดีเซล โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้
ดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 40 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมของกำรร่วมคำ้ บริษทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของพีพีพี กรีน ไปวำง
เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัส ำหรับเงินกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 

 
 

(2) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 6,499,999 หุ้น จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 13,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 10 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 65 ลำ้นบำท มีผลท ำให้บริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.26 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี สัญญำร่วมทุนของบริษทัในบริษทั สยำมออโต้
แบคส์ จ ำกัด มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ งกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำร
ด ำเนินงำนในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่ำงๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นทุกฝ่ำย 
ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ (13,433) 
รำคำซ้ือสูงกวำ่ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรม (แสดงรวมในมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้) 78,433 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในกำรซ้ือ 65,000 
 

ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ 
ท่ีไดม้ำและก ำลงัพิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ ดงันั้น รำคำซ้ือท่ีสูงกว่ำประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
ข้ำงต้นจ ำเป็นต้องปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไปตำมมูลค่ำยุติธรรมและผลของกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจ  
โดยคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีบริษทัมีกำรควบคุมร่วมในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
รำคำทุน 

 
วธีิส่วนได้เสีย 

 
เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสินคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 728,293 746,521 - - 
บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั          

เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 20,000 20,000 14,384 18,185 - - 
บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 39,179 39,088 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    679,850 679,850 781,856 803,794 - - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 20,000 20,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    20,000 20,000 - - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
8.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
(1) เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษัท พลังงำนพฒันำ 5 จ ำกัด โดยเป็นกำรจ่ำย 
ซ้ือหุ้นสำมัญ ท่ีออกใหม่จ ำนวน 1,529,999 หุ้น  จำกหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ทั้ งส้ิน 2,000,000 หุ้น มีผลท ำให้ 
กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  
โดยกลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำรเรียกช ำระเงินค่ำหุ้นของบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 25 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 38.25 ลำ้นบำท ตำมสัญญำผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไดสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร 2 ท่ำน ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมกรรมกำร กลุ่มกิจกำรจึงมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษทั
ดงักล่ำว ถึงแมว้่ำกลุ่มกิจกำรจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ก็ตำม ดงันั้น บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั จึงถือ
เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 13,645 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมในมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 24,605 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในกำรซ้ือ 38,250 

 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์      
ท่ีระบุได้และหน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกัด แล้ว ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ         
ของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมดงักล่ำวไม่ไดมี้ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สุทธิ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ 277,819 130,002 
ซ้ือสินทรัพย ์ 18,682 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (2,098) (96) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 294,403 129,906 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (ท่ีดิน) บำงส่วนในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงมีรำคำทุน
มูลค่ำ 40.97  ลำ้นบำท เป็นอสังหำริมทรัพยท่ี์ให้บริษทัย่อยเช่ำใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำ 
40.97 ลำ้นบำท) 

 
10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ  8,864,716 1,894,960 
ซ้ือสินทรัพย ์ 912,529 76,251 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (1,223) (4,288) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (212) (31) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (281,373) (40,820) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (3,427) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 9,491,010 1,926,072 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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11 สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยล่วงหน้ำ สุทธิ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 2,863,255 2,384 
จ่ำยช ำระสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ 383,894 - 
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ (265,106) (180) 

รวม 2,982,043 2,204 
หกั  สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีครบหน่ึงปี   
           (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7) (589,053) (487) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 2,392,990 1,717 

 
12 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 
พนับำท พนับำท 

   
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,600,000 - 
เงินกูย้มืรับระหวำ่งงวด 7,100,000 300,000 
เงินกูย้มืจ่ำยคืนระหวำ่งงวด (7,050,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,650,000 300,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ ำนวน 300 ลำ้นบำท และ 1,350 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัโดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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13 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 248,909 282,052 88,301 121,176 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 368,411 379,916 50,042 60,078 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 181,758 220,451 176 264 

 799,078 882,419 138,519 181,518 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต     
          ของสญัญำเช่ำกำรเงิน (43,007) (49,314) (4,571) (6,253) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำม     
   สญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 756,071 833,105 133,948 175,265 

 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 756,071 833,105 133,948 175,265 
หกั  ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน     

          ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี สุทธิ (229,734) (260,693) (85,031) (116,755) 

 526,337 572,412 48,917 58,510 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธิ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,755,010 787,380 
รับเงินกูร้ะหวำ่งงวด 300,000 300,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (190,207) (126,285) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,864,803 961,095 
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (721,255) (448,945) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 1,143,548 512,150 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้มืเป็นจ ำนวนเงิน
ไม่เกิน 300 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั โดยมีอำย ุ2 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีต่อปี และมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระ
ดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีได้
ก ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เป็นตน้ 
 

นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวของกลุ่มบริษทั เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 

 

15 หุ้นกู้ สุทธิ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ 3,391,807 3,391,807 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กูร้อตดับญัชี 1,176 1,176 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,392,983 3,392,983 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี สุทธิ (1,496,481) (1,496,481) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 1,896,502 1,896,502 
 

หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท ทั้ งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เป็นตน้ 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษเีงนิได้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 62,992 59,392 5,739 28,872 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (5,578) (17,916) 221 (8,434) 

รวมภำษีเงินได ้ 57,414 41,476 5,960 20,438 

 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปี 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 17.57 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2560 อตัรำร้อยละ 18.63 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร) 
และอตัรำร้อยละ 13.43 ต่อปีส ำหรับเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 อตัรำร้อยละ 20.43 ต่อปีส ำหรับเฉพำะกิจกำร) 

 
17 ส ำรองตำมกฎหมำย  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 116,066 116,066 
จดัสรรระหวำ่งงวด 1,921 1,921 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 117,987 117,987 

 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัต้องตั้ งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลงัจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำ
จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และ
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร จะค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั รัชกิจ โฮลด้ิง จ ำกดั และกลุ่มครอบครัววิจิตรธนำรักษ ์ซ่ึงถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 25.12 
และร้อยละ 11.90 ตำมล ำดบั หุน้ท่ีเหลือถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป 
 
รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 8 
 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน คือ กิจกำรท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลใกลชิ้ดกรรมกำรบริษทัหรือกิจกำรท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นกรรมกำรบริษทั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 31 มีนำคม   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 79,789 112,223 
   - บริษทัร่วม 25,738 21,613 22,783 7,995 
   - กำรร่วมคำ้ 1,049 - 696 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 227,887 202,149 225,962 200,641 
     

รำยไดค่้ำขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 142,432 173,352 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 185 - 185 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     
   และบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 82,153 68,008 
   - บริษทัร่วม 516 90 106 - 
   - กำรร่วมคำ้ 66 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 248 180 180 
     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     
   - บริษทัยอ่ย - - 61,553 57,836 
   - บริษทัร่วม 180 - 180 - 
   - กำรร่วมคำ้ 150 - 150 - 
     

รำยไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 1 3 
   - บริษทัร่วม 4 9 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 87 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 43 26 5 4 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 45,113 22,602 
   - กำรร่วมคำ้ - 947 - 947 
     

ซ้ือสินคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 5,463 6,315 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 912,768 801,241 257,696 239,455 
     



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 14,759 17,457 
   - บริษทัร่วม 99,127 84,176 8,474 - 
     

ค่ำเช่ำ     
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 15 15 - - 
     

ค่ำสำธำรณูปโภค     
   - บริษทัยอ่ย - - 172 541 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 23 21 - - 
     

ค่ำส่งเสริมกำรขำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 219 12,052 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 941 2,595 
     

ค่ำน ้ำมนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,388 2,086 
     

ค่ำซ่อมแซม     
   - บริษทัยอ่ย - - 354 - 
   - กำรร่วมคำ้ 149 - 87 - 
     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,540 894 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,221 - 492 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
18.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 52,469 81,271 
   - บริษทัร่วม 4,820 5,068 4,356 4,732 
   - กำรร่วมคำ้ 538 596 538 596 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 11,864 14,117 11,064 11,155 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 16,371 16,282 67,975 91,247 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 175 840 452 6,507 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 33 165 - - 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 571 2,494 - - 
เกินกวำ่ 12 เดือน 72 - - - 

 17,222 19,781 68,427 97,754 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
18.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 14,863 16,460 
   - บริษทัร่วม 33,717 35,775 2,547 3,045 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 99,343 49,066 25,544 - 

 
18.4 ลูกหนีแ้ละเจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 211,729 184,438 
   - บริษทัร่วม 535 129 378 - 
   - กำรร่วมคำ้ 202 43 161 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 360 180 360 
     
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 53,043 47,572 
   - กำรร่วมคำ้ 11 7 1 4 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,204 1,548 18 36 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 3,180,906 
เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - 2,918,040 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด - (2,151,505) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 3,947,441 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 125,177 106,665 

 - - 125,177 106,665 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 37,762 22,322 
   - กำรร่วมคำ้ - 947 - 947 

 - 947 37,762 23,269 
 

บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้ นกบับริษทัย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 760,000 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด - (31,800) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 728,200 
หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (203,200) 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ - 525,000 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,478 1,315 

 - - 2,478 1,315 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 7,351 280 

 - - 7,351 280 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำทท่ีไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีในสำมปีแรก และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วน
เพ่ิมคงท่ีต่อปีในปีถดัมำ โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้มืระยะยำวจะส้ินสุด
ในวนัท่ี 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกบับริษทัย่อยสองแห่ง เงินให้กู ้ยืมระยะยำว
ดังกล่ำวเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยมี
ก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้ืมระยะยำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
และวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ตำมล ำดบั 

 

18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 48,531 
เงินกูย้มืระหวำ่งงวด - 216,594 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด - (114,445) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 150,680 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยูใ่น     
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 941 540 
 - - 941 540 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 941 2,595 
 - - 941 2,595 
 

บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 
 

18.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,741 15,028 15,799 14,137 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,231 1,257 1,231 1,117 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 17,972 16,285 17,030 15,254 

 
19 ภำระผูกพนัและสัญญำที่ส ำคญั  

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัและสัญญำต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงจำกงวดปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ยกเวน้สัญญำและจ ำนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงส ำหรับภำระผูกพนั
ดงัต่อไปน้ี  
 

ภำระผูกพนั  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงระยะยำวมูลค่ำ 11,917.27 ลำ้นบำท  
และมูลค่ำ 46.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสญัญำส้ินสุดในปี พ.ศ. 2586 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนัและสัญญำที่ส ำคญั (ต่อ) 
 

ภำระผูกพนั (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน อำคำรเกบ็สินคำ้และค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
มูลค่ำ 29.61 ลำ้นบำท  

 

ค) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัภำยใตห้นงัสือสัญญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนั  
กบับริษทัค้ำน ้ ำมนัหลำยแห่งและเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนเป็นมูลค่ำรวม 1,723.27 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 2.11 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 

ง) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินเก่ียวกบังำนรับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซมคลงัน ้ำมนั
และสถำนีบริกำรน ้ำมนัจ ำนวน 1,214.79 ลำ้นบำท และจ ำนวน  36.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

จ) บริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินเก่ียวกบังำนติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8.61 ลำ้นบำท 
 

วงเงนิสินเช่ือ 
 

ฉ) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน  
3,679.19 ลำ้นบำท และจ ำนวน 79.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

20 กำรรวมธุรกจิ  
 

เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม พ.ศ.2560 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำย 
หุน้สำมญักบับุคคลภำยนอก เพ่ือซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“จีเอฟเอ”) ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99  
ของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของจีเอฟเอในรำคำ 205 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำมูลค่ำต่อหุ้น  
หุน้ละ 6,985 บำท โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ในจีเอฟเอของกลุ่มกิจกำร คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บโอนหุน้ทั้งจ ำนวนจำกบุคคลภำยนอก โดยไดจ่้ำยเงินค่ำซ้ือหุน้สำมญั
ในงวดแรกส ำหรับหุ้นจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 144 ลำ้นบำท ส่วนที่เหลือจ่ำยเป็นเงินสดแก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ของจีเอฟเอเม่ือบรรลุขอ้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยหุ้นสำมญั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นเดิมของ 
จีเอฟเอ ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำซ้ือขำยหุน้สำมญัแลว้ 
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20 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับำท 
  

เงินสด 205,000 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 205,000 
 

รำยละเอียดของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,658 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 15,031 
สินคำ้คงเหลือ 19,011 
อุปกรณ์ 53,354 
สิทธิกำรเช่ำ 19,187 
เงินมดัจ ำ 34,312 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,420 
เงินเบิกเกินบญัชี (13,294) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (14,489) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (16,688) 
สินทรัพยอ่ื์นหกัหน้ีสินอ่ืน (2,470) 

รวมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 152,032 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (15) 

รวมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ 152,017 
ค่ำควำมนิยม 52,983 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 205,000 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำและก ำลงั
พิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ ดงันั้น รำคำซ้ือท่ีสูงกว่ำประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมสุทธิขำ้งตน้จ ำเป็นตอ้งปรับปรุงให้
ถูกต้องต่อไปตำมมูลค่ำยุติธรรมและผลของกำรปันส่วนต้นทุนกำรรวมธุรกิจ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 12 เดือน  
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน  
 
กำรซ้ือเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั จิตรมำส  
แคเทอร่ิง จ ำกดั (“JTC”)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือ
หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้ งส้ิน 440,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 31.50 ลำ้นบำท มีผลท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมีสดัส่วนกำรถือหุน้ใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
ตำมมติท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี  20 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นได้อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัของปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำท ส ำหรับหุน้จ ำนวน 1,670 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 283.90 
ลำ้นบำท บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
กำรร่วมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขำ้ร่วมทุนกบั 
บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (“BAFS”) และ/หรือบริษทัยอ่ยเพ่ือร่วมกนัจดัตั้งบริษทั บีพีทีจี จ  ำกดั 
(“BPTG”) ในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท เพื่อประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ทั้งน้ี บริษทัจะถือหุ้นใน BPTG จ ำนวน 599,999 หุ้น หรือ
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BPTG 
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