
บริษัท พทีีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัสําคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 

อมรรัตน์  เพิม่พูนวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั พทีจีี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 756,957 910,998 97,177 281,126
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผือ่ขาย 13,061 15,000 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 7 1,183,323 994,247 626,342 519,746
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 4,573,854 3,180,906
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน
ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 711 180 531 -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 18.6 - - 184,600 190,000

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 1,767,231 1,989,033 272,699 290,908

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,721,283 3,909,458 5,755,203 4,462,686

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9,954 9,932 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน สุทธิ 4,721 2,380 2,341 -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 480,000 570,000

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 686,775 696,195 705,000 705,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 798,273 803,794 30,000 20,000

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 723,094 723,094 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สุทธิ 9 332,484 277,819 129,808 130,002

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 10 10,044,877 8,864,716 1,892,538 1,894,960

สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ สุทธิ 11 2,577,310 2,310,664 1,602 1,834

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 207,488 193,045 143,961 134,769

ค่าความนิยม 20.1 52,983 52,983 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 55,270 42,049 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 109,797 99,247 10,834 10,583

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,603,026 14,075,918 4,647,478 4,718,542

รวมสินทรัพย์ 19,324,309 17,985,376 10,402,681 9,181,228

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม

2



บริษทั พทีจีี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 516,481 519,508 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,073,403 4,520,212 660,610 765,859

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 2,900,000 1,600,000 600,000 -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 32,733 48,531

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธิ 13 202,765 260,693 57,122 116,755

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,069,982 1,313,266 694,546 476,886

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธิ 15 1,497,452 - 1,497,452 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 85,386 61,791 - 9,564

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,345,469 8,275,470 3,542,463 1,417,595

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 13 480,957 572,412 39,231 58,510

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 14 1,093,289 441,744 628,939 310,494

หุน้กู ้สุทธิ 15 1,896,779 3,391,807 1,896,779 3,391,807

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 87,280 76,853 51,304 47,613

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 61,734 55,055 34,237 31,412

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 57,396 53,492 26,403 24,564

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,677,435 4,591,363 2,676,893 3,864,400

รวมหนีสิ้น 14,022,904 12,866,833 6,219,356 5,281,995

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พทีจีี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 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
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
- สาํรองตามกฎหมาย 17 144,466 116,066 144,466 116,066
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,305,439 2,171,474 1,183,429 927,737

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (32,411) (38,419) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,272,924 5,104,551 4,183,325 3,899,233
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,481 13,992 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,301,405 5,118,543 4,183,325 3,899,233

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 19,324,309 17,985,376 10,402,681 9,181,228

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4



บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 27,089,379 21,457,171 3,456,659 2,796,880
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (25,270,912) (19,859,200) (3,266,868) (2,576,083)

กําไรขั้นต้น 1,818,467 1,597,971 189,791 220,797
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 46,063 23,537 159,555 125,158
เงินปันผลรับ - 1,399 485,842 484,148
รายไดอ่ื้น 44,371 38,860 61,329 42,514
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,389,102) (1,098,158) (167,607) (169,428)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (238,707) (211,294) (140,212) (138,018)
ตน้ทุนทางการเงิน (70,274) (42,298) (49,740) (28,173)
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
และบริษทัร่วม 4,991 6,955 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 215,809 316,972 538,958 536,998
ภาษีเงินได้ 16 (38,449) (52,556) (9,389) (7,020)

กําไรสําหรับงวด 177,360 264,416 529,569 529,978

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 176,984 264,880 529,569 529,978
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 376 (464) - -

177,360 264,416 529,569 529,978

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 6 0.11 0.16 0.32 0.32

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กําไรสําหรับงวด
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 177,360 264,416 529,569 529,978

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

         ผลประโยชนพ์นกังานหลงัการเกษียณอายุ - (3,175) - (1,769)

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 635 - 354

   รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (2,540) - (1,415)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 22 3 - 1

   - ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้

         และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 24,379 (6,155) - -

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24,401 (6,152) - 1

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษเีงนิได้ 24,401 (8,692) - (1,414)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 201,761 255,724 529,569 528,564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 201,385 256,188 529,569 528,564

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 376 (464) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 201,761 255,724 529,569 528,564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 51,841,571 42,352,950 6,594,954 5,632,388
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (48,119,848) (39,367,580) (6,218,416) (5,205,832)

กําไรขั้นต้น 3,721,723 2,985,370 376,538 426,556
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 75,843 44,080 302,275 255,533
เงินปันผลรับ 8.2 - 1,399 485,842 484,148
รายไดอ่ื้น 78,484 72,229 116,446 90,168
ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,743,237) (2,087,368) (313,970) (295,457)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (443,265) (414,660) (288,111) (266,639)
ตน้ทุนทางการเงิน (136,755) (79,380) (95,679) (57,257)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (10,175) 17,915 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 542,618 539,585 583,341 637,052
ภาษีเงินได้ 16 (95,863) (94,032) (15,349) (27,458)

กําไรสําหรับงวด 446,755 445,553 567,992 609,594

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 446,265 446,133 567,992 609,594
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 490 (580) - -

446,755 445,553 567,992 609,594

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 6 0.27 0.27 0.34 0.37

กําไรสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 446,755 445,553 567,992 609,594

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
         ผลประโยชนพ์นกังานหลงัการเกษียณอายุ - (3,175) - (1,769)

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 635 - 354
   รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (2,540) - (1,415)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 54 10 - 3
   - ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้
         และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 5,954 (25,450) - -

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -
   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 6,008 (25,440) - 3

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษเีงนิได้ 6,008 (27,980) - (1,412)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 452,763 417,573 567,992 608,182

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 452,273 418,153 567,992 608,182
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 490 (580) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 452,763 417,573 567,992 608,182

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท พทีีจ ี เอ็นเนอย  ี จาํกัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ส่วนแบ่ง
กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ

 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกิน  สํารอง เงนิลงทุน จากการร่วมค้า อื่นของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย และบริษทัร่วม เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย - - - (334,000) - - - (334,000) (22) (334,022)
สาํรองตามกฎหมาย - - 30,479 (30,479) - - - - - -
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 443,593 10 (25,450) (25,440) 418,153 (580) 417,573

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 111,785 1,714,942 58 (22,813) (22,755) 4,659,402 13,421 4,672,823

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 20.2 - - - - - - - - 14,007 14,007
เงินปันผลจ่าย - - - (283,900) - - - (283,900) (8) (283,908)
สาํรองตามกฎหมาย 17 - - 28,400 (28,400) - - - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 446,265 54 5,954 6,008 452,273 490 452,763

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 144,466 2,305,439 54 (32,465) (32,411) 5,272,924 28,481 5,301,405

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

 ทุนที่ออกและ  สํารอง รวมองค์ประกอบอื่น

ชําระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ  รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย - - - (334,000) - - (334,000)

สาํรองตามกฎหมาย - - 30,479 (30,479) - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 608,179 3 3 608,182

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 111,785 850,040 20 20 3,817,275

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย - - - (283,900) - - (283,900)

สาํรองตามกฎหมาย 17 - - 28,400 (28,400) - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 567,992 - - 567,992

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 144,466 1,183,429 - - 4,183,325

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 542,618 539,585 583,341 637,052
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,154,263 817,712 95,765 83,380
- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัชี 15 2,424 1,857 2,424 1,857
- ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 103 94 58 56
- (การกลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 1,240 (470) 463 (109)
- รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 8.2 - (1,399) (485,842) (484,148)
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 10,427 7,031 3,691 3,090
- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 1,014 (1,080) 603 (3,368)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,175 5,062 40 30
- กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (7) - - -
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 6,332 5,437 - -
- ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 358 3,342 436 2,727
- ดอกเบ้ียรับ (510) (3,236) (93,103) (45,961)
- ดอกเบ้ียจ่าย 134,268 77,345 93,189 55,377
- ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8.1 10,175 (17,915) - -
- กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 20.2 (1,183) - - -

   กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,862,697 1,433,365 201,065 249,983

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (137,225) (100,158) (77,533) 33,637
- สินคา้คงเหลือ 221,943 124,389 17,773 7,104
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (10,505) (9,201) (251) (1,095)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (506,515) 80,254 (85,154) (6,925)
- จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ - (893) - (620)
- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,786 (3,620) 1,781 5,401

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,434,181 1,524,136 57,681 287,485
- รับจากดอกเบ้ีย 498 398 65,631 23,089
- จ่ายค่าดอกเบ้ีย (127,107) (76,922) (91,332) (53,307)
- จ่ายภาษีเงินได้ (82,401) (116,756) (24,016) (19,226)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,225,171 1,330,856 7,964 238,041

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั (22) - - -
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดิน 11 (851,336) (670,228) (252) (274)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 2,000 95 - 95
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (62,870) (33,014) - (601)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,709,259) (1,114,592) (95,246) (53,530)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 942 3,277 4,802 108,480
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,609) (48,094) (34,134) (47,421)
เงินปันผลรับ 20,720 27,299 485,842 484,148
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 5,799,949 11,108,155
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - (98,000) (7,192,897) (11,591,460)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 - - 95,400 7,500
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 128 300 128 300
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (3,000) - (3,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 (10,000) (48,250) (10,000) (83,750)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20.2 (2,705) - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,650,011) (1,981,207) (949,408) (68,358)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (150,527) (136,230) (78,912) (114,264)
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินสุทธิ (3,027) (278,329) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 14,100,000 8,500,000 900,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 (12,800,000) (7,850,000) (300,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 455,494 932,814
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - (471,292) (996,270)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 800,000 600,000 800,000 300,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (391,739) (153,719) (263,895) (79,034)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (283,900) (334,000) (283,900) (334,000)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8) (22) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,270,799 347,700 757,495 (290,754)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (154,041) (302,651) (183,949) (121,071)
ยอดคงเหลือตน้งวด 910,998 636,962 281,126 162,149

ยอดคงเหลือปลายงวด 756,957 334,311 97,177 41,078

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกระแสเงนิสด
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดภายในสามเดือน 756,957 334,311 97,177 41,078

756,957 334,311 97,177 41,078

รายการท่ีมิใช่เงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน

- ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 841 - - -

- ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 251,372 140,830 1,984 13,062

- ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,144 215,412 - -

- ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน - 2,403 - 2,403

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 53 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

13



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

14 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีได้
จดทะเบียนไว ้คือ เลขท่ี 90 อาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ เอ ชั้นท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั
และบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คือ การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑแ์ก๊ส วสัดุอุปกรณ์สาํหรับสถานี
บริการนํ้ามนั การจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการขนส่ง 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็น
แบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้นโยบายการบญัชีใหมต่ามท่ีอธิบายในหมายเหตุฯ ขอ้ 3.1 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 นโยบายการบัญชีใหม่เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชคื้อสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) กลุ่มกิจการไม่มี
การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวในงบการเงิน ณ วนัท่ีทาํสัญญา และจะรับรู้ผลต่างท่ีจะได้รับหรือตอ้งจ่ายชาํระ 
ตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินเม่ือเกิดรายการ 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2561 โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีดังกล่าวนั้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อข้อมูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอ 
 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงั
วันท่ี 1 มกราคม  พ .ศ . 2562 ซึ่ งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว 
มาถือปฏบัิตก่ิอนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15  เร่ืองรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ืองรายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ 
   (ปรับปรุง 2560)    โฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15  เร่ืองสญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ืองการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2560)  



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงั

วันท่ี 1 มกราคม  พ .ศ . 2562 ซึ่ งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว 
มาถือปฏบัิตก่ิอนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมน้ี่อา้งอิงหลกัการวา่  
 

- รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยงัลูกค้า ซ่ึงแนวคิดของการควบคุม 
ไดถู้กนาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

- กิจการรับรู้รายได้เพ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
- ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
- ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผิดพลาด โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของ
รอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
กลุ่มกิจการจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 
กลุ่มกิจการมีส่วนงานท่ีรายงานสามส่วนงาน ซ่ึงประกอบด้วยการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์แก๊ส  
และวสัดุและอุปกรณ์สําหรับสถานีบริการนํ้ ามนั การจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการขนส่ง ส่วนงานดาํเนินงาน 
ได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่า 
คือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2561 

 

รายได้จากการ 
ขายผลิตภัณฑ์ 

นํา้มนัปิโตรเลียม
และอ่ืน  ๆ

 
รายได้จากการ

ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รายได้ค่าขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 26,761,917 302,832 24,630 27,089,379 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (25,062,819) (191,209) (16,884) (25,270,912) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,699,098 111,623 7,746 1,818,467 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน    46,063 
รายไดอ่ื้น    44,371 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (1,389,102) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (238,707) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (70,274) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
   และบริษทัร่วม    4,991 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    215,809 
ภาษีเงินได ้    (38,449) 

กาํไรสาํหรับงวด    177,360 
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได ้    24,401 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด    201,761 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 
 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 

รายได้จากการ 
ขายผลิตภัณฑ์ 

นํา้มนัปิโตรเลียม
และอ่ืน  ๆ

 
รายได้จากการ

ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รายได้ค่าขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 21,275,004 171,371 10,796 21,457,171 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (19,713,867) (136,842) (8,491) (19,859,200) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,561,137 34,529 2,305 1,597,971 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน    23,537 
เงินปันผลรับ    1,399 
รายไดอ่ื้น    38,860 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (1,098,158) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (211,294) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (42,298) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
   และบริษทัร่วม    6,955 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    316,972 
ภาษีเงินได ้    (52,556) 

กาํไรสาํหรับงวด    264,416 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได ้    (8,692) 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด    255,724 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 
 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

รายได้จากการ 
ขายผลิตภัณฑ์ 

นํา้มนัปิโตรเลียม
และอ่ืน  ๆ

 
รายได้จากการ

ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รายได้ค่าขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 51,226,426 565,843 49,302 51,841,571 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (47,717,054) (369,673) (33,121) (48,119,848) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,509,372 196,170 16,181 3,721,723 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน    75,843 
รายไดอ่ื้น    78,484 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (2,743,237) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (443,265) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (136,755) 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
   และบริษทัร่วม    (10,175) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    542,618 
ภาษีเงินได ้    (95,863) 

กาํไรสาํหรับงวด    446,755 
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได ้    6,008 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด    452,763 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 รายได้จากการ 
ขายผลิตภัณฑ์ 

นํา้มนัปิโตรเลียม
และอ่ืน  ๆ

 
รายได้จากการ

ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค 

 
 
 

รายได้ค่าขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 42,004,931 326,190 21,829 42,352,950 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (39,086,599) (263,456) (17,525) (39,367,580) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,918,332 62,734 4,304 2,985,370 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน    44,080 
เงินปันผลรับ    1,399 
รายไดอ่ื้น    72,229 
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (2,087,368) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (414,660) 
ตน้ทุนทางการเงิน    (79,380) 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
   และบริษทัร่วม    17,915 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    539,585 
ภาษีเงินได ้    (94,032) 
กาํไรสาํหรับงวด    445,553 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได ้    (27,980) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด    417,573 
 

กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ โดยใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ตั้งในประเทศไทยและรายได้ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน่ึงรายใดท่ีเป็นสาระสาํคญั 
 

5 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํ
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจาก 
การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

21 

6 กําไรต่อหุ้น  
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัตามจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จาํนวน 1,670,000 พนัหุน้) 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวดท่ีนาํเสนอรายงาน 
 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้  238,012 170,761 162,465 119,905 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,737 19,781 100,454 97,754 

รวมลูกหน้ีการคา้ 256,749 190,542 262,919 217,659 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,099) (636) (1,071) (608) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ 255,650 189,906 261,848 217,051 

     
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 100,182 117,076 76,222 88,163 
สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้     
   ท่ีครบหน่ึงปี (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) 593,939 552,591 676 550 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 137,351 67,791 39,947 18,462 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,430 532 220,270 184,798 

อ่ืนๆ 118,396 89,199 27,379 10,722 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 951,298 827,189 364,494 302,695 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,625) (22,848) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 927,673 804,341 364,494 302,695 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 1,183,323 994,247 626,342 519,746 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไม่เกินกาํหนด 210,583 128,229 249,915 175,501 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 32,395 51,083 11,379 40,695 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 5,876 6,432 58 1,254 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน 3,942 4,036 1,567 - 

เกินกวา่ 12 เดือน 3,953 762 - 209 

 256,749 190,542 262,919 217,659 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,099) (636) (1,071) (608) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ 255,650 189,906 261,848 217,051 

 
8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 8.2) - - 1,251,394 1,251,394 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 8.3) 686,775 696,195 705,000 705,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 8.4) 798,273 803,794 30,000 20,000 

 1,485,048 1,499,989 1,986,394 1,976,394 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,499,989 1,976,394 
การเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมของบริษทัร่วม 10,000 10,000 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (20,720) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (10,175) - 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้   
    และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียสุทธิจากภาษีเงินได ้ 5,954 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด  1,485,048 1,986,394 
 

8.1.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
 

บริษทั จิตรมาส แคเทอร่ิง จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั กาแฟพนัธ์ุไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั 
จิตรมาส แคเทอร่ิง จาํกดั (“JTC”)  โดยเป็นการจ่ายซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 314,998 หุ้น จากหุ้นสามญั 
ท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 31.50 ลา้นบาท มีผลทาํให้กลุ่มกิจการ 
มีสดัส่วนการถือหุน้ใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามรายละเอียดในหมายเหตุฯ ขอ้ 20.2 

 

8.1.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง 
 

บริษทั สามมติร พทีจีี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ตามการเรียกชาํระค่าหุ้นเพ่ิมในสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
ในอตัราหุน้ละ 25 บาท สาํหรับหุน้จาํนวน 400,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 

 



บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

24 

8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

รายละเอียดเกี่ยวกบับริษทัยอ่ยซึ่งจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดมีดงัต่อไปนี้ 
  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ทุนที่ชําระแล้ว 
สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดย 

กลุ่มกิจการ 
 

วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลระหว่างงวด 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลักษณะของธุรกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั สถานีบริการนํ้ ามนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 419,996 419,996 
บริษทั พรีะมิด ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอลไพน ์ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 750 58,333 
บริษทั เอม็ไพร์ ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 21,096 5,819 
บริษทั เอเวอร์เรสต ์ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอนดีส ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั แอตลาส ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั พทีีจี กรีน เอน็เนอย ีจาํกดั และ บริษทัยอ่ย  จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั อินโนเทค กรีน เอน็เนอย ีจาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเอทานอล 25,000 25,000 59.99 59.99 - - - - 
บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บริษทั กาแฟพนัธุ์ไทย จาํกดั และ บริษทัยอ่ย จาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 
         บริษทั จิตรมาส แคเทอริ่ง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 45,000 - 69.99 - - - - - 
บริษทั พทีีจี โลจิสติกส์ จาํกดั  ขนส่งสินคา้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 44,000 - 
บริษทั เอม็ไพร์ เซอร์วิส โซลูชัน่ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

      1,251,394 1,251,394 485,842 484,148 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ่งจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยมีดงัต่อไปนี้  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดย 

กลุ่มกิจการ 
 

ราคาทุน 
 

วธิีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่างงวด 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลักษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัปาลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 633,263 635,031 - - 
บริษทั สยามออโตแ้บคส์ จาํกดั ศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงรักษารถยนต ์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 53,512 61,164 - - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    705,000 705,000 686,775 696,195 - - 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนของเงินลงทุน วธิีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลักษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนัปาลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
บริษทั สยามออโตแ้บคส์ จาํกดั ศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงรักษารถยนต ์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    705,000 705,000 - - 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้ (ต่อ) 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
(1) บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จาํกดั (“พีพีพี กรีน”) เป็นการร่วมคา้ระหวา่งบริษทั กบับริษทั ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี ่
จาํกดั และบริษทั อาร์แอนด์ดี เกษตรพฒันา จาํกดั พีพีพี กรีน เป็นบริษทัจาํกดั ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัปาล์มแบบครบวงจร ทั้งน้ี พีพีพี กรีน เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มกิจการในการลดภาระ
และความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตนํ้ ามนัดีเซล โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้
ดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 40 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมของการร่วมค้า บริษทัได้นําใบหุ้นสามญัของพีพีพี กรีน  
ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสาํหรับเงินกูย้มืของการร่วมคา้ 
 

 

(2) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สยามออโตแ้บคส์ จาํกดั โดยเป็นการจ่ายซ้ือหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 6,499,999 หุ้น จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 13,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 65 ล้านบาท มีผลทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.26 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี สญัญาร่วมทุนของบริษทัในบริษทั สยามออโตแ้บคส์ 
จาํกดั มีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ รวมทั้งการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดาํเนินงาน 
ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นหรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย ดังนั้น 
กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายในการซ้ือธุรกิจและประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ 
มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  

ประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า (13,433) 
ราคาซ้ือสูงกวา่ประมาณการมูลค่ายติุธรรม (แสดงรวมในมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้) 78,433 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในการซ้ือ 65,000 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้าและกาํลงัพิจารณาการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ ดงันั้น ราคาซ้ือที่สูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิขา้งตน้จาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้ถูกตอ้งต่อไปตามมูลค่ายุติธรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุน
การรวมธุรกิจโดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีบริษทัมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้ดงักล่าว 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยมีดงัต่อไปนี้  
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  สัดส่วนของหุ้นสามญัที่ถือโดย 

กลุ่มกิจการ 
 

ราคาทุน 
 

วธิีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่างงวด 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลักษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บริษทั อาม่า มารีน จาํกดั (มหาชน) ขนส่งสินคา้ 24.00 24.00 621,600 621,600 737,491 746,521 20,720 25,900 
บริษทั สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั          

เซ็นเตอร์ จาํกดั ศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงสาํหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 30,000 20,000 21,319 18,185 - - 
บริษทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายพลงังานทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 39,463 39,088 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    689,850 679,850 798,273 803,794 20,720 25,900 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนของเงินลงทุน วธิีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลักษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

บริษทั สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จาํกดั ศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงสาํหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 30,000 20,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    30,000 20,000 - - 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
8.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
(1) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั พลังงานพฒันา 5 จาํกดั โดยเป็นการจ่าย 
ซ้ือหุ้นสามัญ ท่ีออกใหม่จ ํานวน  1,529,999 หุ้น  จากหุ้นสามัญ ท่ีออกใหม่ทั้ ง ส้ิน  2,000,000 หุ้น  มีผลทําให ้
กลุ่มกิจการมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  
โดยกลุ่มกิจการไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นตามการเรียกชาํระเงินค่าหุน้ของบริษทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั ในอตัราหุน้ละ 25 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 38.25 ลา้นบาท ตามสญัญาผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจการไดสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมกรรมการ กลุ่มกิจการจึงมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในบริษทั
ดงักล่าว ถึงแมว้่ากลุ่มกิจการจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ก็ตาม ดงันั้น บริษทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั จึงถือ
เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการ 
 
รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายในการซ้ือธุรกิจและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 13,645 
ค่าความนิยม (แสดงรวมในมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 24,605 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในการซ้ือ 38,250 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการเสร็จส้ินการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีระบุได้และหน้ีสินรับมาสุทธิของบริษทั พลังงานพฒันา 5 จาํกัด แล้ว ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
ของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรวมธุรกิจ โดยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 277,819 130,002 
ซ้ือสินทรัพย ์ 59,630 - 
ค่าเส่ือมราคา (4,965) (194) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 332,484 129,808 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ท่ีดิน) บางส่วนในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีราคาทุน
มูลค่า 40.97 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้บริษทัย่อยเช่าใช้ในการดาํเนินงาน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่า 
40.97 ลา้นบาท) 
 

10 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ  8,864,716  1,894,960 
เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุฯ ขอ้ 20.2) 6,415 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,776,096 87,495 
จาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (1,956) (5,405) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (1,175) (40) 
ค่าเส่ือมราคา (592,887) (84,472) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์สุทธิ (6,332) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 10,044,877 1,892,538 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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11 สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดนิจ่ายล่วงหน้า สุทธิ 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 2,863,255 2,384 
จ่ายชาํระสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 851,336 252 
ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ (543,342) (358) 

รวม 3,171,249 2,278 
หกั  สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ท่ีครบหน่ึงปี   
           (หมายเหตุฯ ขอ้ 7) (593,939) (676) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 2,577,310 1,602 

 
12 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  
ข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 
พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,600,000 - 
เงินกูย้มืระหวา่งงวด 14,100,000 900,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (12,800,000) (300,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,900,000 600,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวน 600 ลา้นบาท และ 2,300 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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13 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 220,148 282,052 59,598 121,176 
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 3 ปี 356,898 379,916 40,007 60,078 

เกิน 3 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 144,222 220,451 89 264 

 721,268 882,419 99,694 181,518 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต     
          ของสญัญาเช่าการเงิน (37,546) (49,314) (3,341) (6,253) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตาม     
   สญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 683,722 833,105 96,353 175,265 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินไมร่วมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน สุทธิ 683,722 833,105 96,353 175,265 
หกั  ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

          ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธิ (202,765) (260,693) (57,122) (116,755) 

 480,957 572,412 39,231 58,510 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,755,010 787,380 
เงินกูย้มืระหวา่งงวด 800,000 800,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (391,739) (263,895) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,163,271 1,323,485 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,069,982) (694,546) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 1,093,289 628,939 

 
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวนเงิน
ไม่เกิน 300 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยมีอาย ุ2 ปี และมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัได้จ่ายชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระ
ดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั โดยมีอายุ 3 ปี และมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX (3 เดือน) 
บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้
และจ่ายชาํระดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั โดยมีอายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี และ 
มีกาํหนดการจ่ายชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียงวดแรก 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
นอกจากน้ี กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทั เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงจาํนวน 106.46 ล้านบาท และ 103.13 ล้านบาทตามลาํดับ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 
เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพบว่า อตัราส่วนทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว ดงันั้นเงินกูย้มืดงักล่าวอาจถูกเรียกร้อง
ให้ชาํระคืนเม่ือผูใ้ห้กูย้ืมทวงถาม ซ่ึงกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการขออนุมติัผ่อนผนัการรักษาสัดส่วนทางการเงินจากสถาบนั
การเงิน และหากกลุ่มกิจการสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาว เงินกูย้ืม
ดงักล่าวจะถูกจดัประเภทกลบัไปเป็นหน้ีสินระยะยาวตามเดิม 

 
15 หุ้นกู้ สุทธิ 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 3,391,807 3,391,807 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัชี 2,424 2,424 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,394,231 3,394,231 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธิ (1,497,452) (1,497,452) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 1,896,779 1,896,779 

 
หุ้นกูด้ ังกล่าวเป็นหุ้นกูแ้บบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฎิบติัตามขอ้กาํหนดและ
ขอ้จาํกดับางประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไว ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาเป็นตน้ 
 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาษเีงินได้  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 39,413 61,509 6,785 7,237 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (964) (8,953) 2,604 (217) 

รวมภาษีเงินได ้ 38,449 52,556 9,389 7,020 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 102,405 120,901 12,524 36,109 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (6,542) (26,869) 2,825 (8,651) 

รวมภาษีเงินได ้ 95,863 94,032 15,349 27,458 

 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปี 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 17.67 ต่อปีสําหรับกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2560 อตัราร้อยละ 17.43 ต่อปีสําหรับกลุ่มกิจการ) 
และอตัราร้อยละ 2.63 ต่อปีสาํหรับเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2560 อตัราร้อยละ 4.31 ต่อปีสาํหรับเฉพาะกิจการ) 
 

17 สํารองตามกฎหมาย  
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 116,066 116,066 
จดัสรรระหวา่งงวด 28,400 28,400 

ยอดคงเหลือปลายงวด 144,466 144,466 

 
ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัต้องตั้ งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ี
ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ จะคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั รัชกิจ โฮลด้ิง จาํกดั และกลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ ์ซ่ึงถือหุ้นในอตัราร้อยละ 25.12 
และร้อยละ 12.40 ตามลาํดบั หุน้ท่ีเหลือถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 8 
 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน คือ กิจการท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลใกลชิ้ดกรรมการบริษทัหรือกิจการท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นกรรมการบริษทั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
18.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขาย     
   - บริษทัยอ่ย - - 120,388 95,152 
   - บริษทัร่วม 29,644 23,792 26,112 21,986 
   - การร่วมคา้ 1,740 - 1,740 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 239,045 215,046 237,596 213,255 
     

รายไดค่้าขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 147,693 172,377 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 185 - 185 
 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน   พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขาย     
   - บริษทัยอ่ย - - 200,177 207,375 
   - บริษทัร่วม 55,382 45,405 48,895 29,981 
   - การร่วมคา้ 2,789 - 2,436 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 466,932 417,195 463,558 413,896 
     

รายไดค่้าขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 290,125 345,729 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 370 - 370 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รายได้อ่ืน  ๆค่าซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น     
   และบริการอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 89,637 72,015 
   - บริษทัร่วม 1,215 97 676 - 
   - การร่วมคา้ 492 - 240 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 180 180 180 
     

รายไดค่้าบริหารจดัการ     
   - บริษทัยอ่ย - - 61,554 57,836 
   - บริษทัร่วม 300 - 300 - 
   - การร่วมคา้ 150 - 150 - 
     

รายไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 62 - 
   - บริษทัร่วม 9 889 - 27 
   - การร่วมคา้ 208 - - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 43 44 5 4 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 47,672 20,187 
   - การร่วมคา้ - 1,891 - 1,891 
     

ซ้ือสินคา้     
   - บริษทัยอ่ย - - 7,391 6,445 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,127,290 718,244 319,981 209,450 
     



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.2 รายได้อ่ืน  ๆค่าซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ(ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าขนส่งจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 13,939 23,203 
   - บริษทัร่วม 106,268 96,771 10,672 - 
     

ค่าเช่าจ่าย 
   - บริษทัยอ่ย - - 254 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 15 15 - - 
     

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 200 547 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 24 21 - - 
     

ค่าส่งเสริมการขายจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 187 16,889 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,345 2,346 
     

ค่านํ้ ามนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,868 2,241 
     

ค่าซ่อมแซมจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 21 - 
   - บริษทัร่วม 17 - 17 - 
   - การร่วมคา้ 97 - 97 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 196 - - - 
     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,089 885 
   - บริษทัร่วม 6 - - - 
   - การร่วมคา้ 46 - - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,289 - 778 - 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รายได้อ่ืน  ๆค่าซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์น     
   และบริการอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 171,790 140,023 
   - บริษทัร่วม 1,731 187 782 - 
   - การร่วมคา้ 558 - 240 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 360 428 360 360 
     

รายไดค่้าบริหารจดัการ     
   - บริษทัยอ่ย - - 123,107 115,672 
   - บริษทัร่วม 480 - 480 - 
   - การร่วมคา้ 300 - 300 - 
     

รายไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 63 3 
   - บริษทัร่วม 13 898 - 27 
   - การร่วมคา้ 295 - - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 86 70 10 8 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 92,785 42,789 
   - การร่วมคา้ - 2,838 - 2,838 
     

ซ้ือสินคา้     
   - บริษทัยอ่ย - - 12,854 12,760 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,040,058 1,519,485 577,677 448,905 
     

ค่าขนส่งจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 28,698 40,660 
   - บริษทัร่วม 205,395 180,947 19,146 - 
     

     



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รายได้อ่ืน  ๆค่าซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าเช่าจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 254 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30 30 - - 
     

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 372 1,088 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 47 42 - - 
     

ค่าส่งเสริมการขายจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 406 28,941 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,286 4,941 
     

ค่านํ้ ามนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 5,256 4,327 
     

ค่าซ่อมแซมจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 375 - 
   - บริษทัร่วม 17 - 17 - 
   - การร่วมคา้ 246 - 184 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 196 - - - 
     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 4,629 1,779 
   - บริษทัร่วม 6 - - - 
   - การร่วมคา้ 46 - - - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,510 - 1,270 - 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 ลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     
   - บริษทัยอ่ย - - 82,995 81,271 
   - บริษทัร่วม 6,255 5,068 5,545 4,732 
   - การร่วมคา้ 1,331 596 1,331 596 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 11,151 14,117 10,583 11,155 
 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะห์ตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไม่เกินกาํหนด 17,820 16,282 99,997 91,247 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 799 840 456 6,507 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 118 165 1 - 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน - 2,494 - - 
เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

 18,737 19,781 100,454 97,754 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 ลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้     
   - บริษทัยอ่ย - - 13,570 16,460 
   - บริษทัร่วม 39,618 35,775 3,931 3,045 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 82,008 49,066 25,662 - 

 
18.4 ลูกหนีแ้ละเจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 219,409 184,438 
   - บริษทัร่วม 855 129 319 - 
   - การร่วมคา้ 215 43 182 - 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 360 360 360 360 
     
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 59,647 47,572 
   - บริษทัร่วม 875 - 2 - 
   - การร่วมคา้ 30 7 9 4 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,283 1,548 82 36 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 3,180,906 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด - 7,192,897 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวา่งงวด - (5,799,949) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 4,573,854 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 134,860 106,665 

 - - 134,860 106,665 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 40,685 19,955 
   - การร่วมคา้ - 1,891 - 1,891 

 - 1,891 40,685 21,846 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 78,447 42,277 
   - การร่วมคา้ - 2,838 - 2,838 

 - 2,838 78,447 45,115 

 
บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ นกบับริษทัย่อยหลายแห่งในสกุลเงินบาทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม 
 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 760,000 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวา่งงวด - (95,400) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 664,600 
หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (184,600) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ - 480,000 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - - 1,315 

 - - - 1,315 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 6,987 232 

 - - 6,987 232 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 14,338 512 

 - - 14,338 512 

 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม พ .ศ. 2554 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบาท 
ท่ีไม่มีหลักทรัพยค์ ํ้ าประกัน  และมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีในสามปีแรก และมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR  
ลบอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปีในปีถดัมา โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้และจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้ืม 
ระยะยาวจะส้ินสุดในวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบับริษทัย่อยสองแห่ง เงินให้กูย้ืมระยะยาว
ดังกล่าวเป็นเงินให้กู ้ยืมในสกุลเงินบาทท่ีไม่ มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน  และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4 ต่อปี  
โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินต้นและจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกู้ยืมระยะยาวจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 48,531 
เงินกูย้มืระหวา่งงวด - 455,494 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด - (471,292) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 32,733 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (แสดงรวมอยูใ่น     
   เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,345 540 
 - - 1,345 540 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,345 2,346 
 - - 1,345 2,346 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,286 4,941 
 - - 2,286 4,941 
 
บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทย่อยหลายแห่งในสกุลเงินบาทท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน  และ 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม 
 

18.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,742 14,269 15,796 13,562 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,367 1,257 5,964 1,129 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 23,109 15,526 21,760 14,691 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,483 29,297 31,595 27,699 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,598 2,514 7,195 2,246 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 41,081 31,811 38,790 29,945 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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19 ภาระผูกพนัและสัญญาท่ีสําคญั  
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัและสัญญาต่างๆ ท่ีแตกต่างจากงวดปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้สัญญาและจาํนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงสําหรับภาระผูกพนั
ดงัต่อไปน้ี  
 
ภาระผูกพนั  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผกูพนัในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ก) กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างระยะยาวมูลค่า 12,708.62 ล้านบาท  

และมูลค่า  44.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสญัญาส้ินสุดในปี พ.ศ. 2591 
 
ข) บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน อาคารเก็บสินคา้และค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายตามสญัญาเช่า 

มูลค่า  22.76  ลา้นบาท  
 
ค) กลุ่มกิจการและบริษทัมีภาระผูกพนัภายใตห้นังสือสัญญาคํ้าประกนักบัสถาบนัทางการเงินสาํหรับสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนั  

กบับริษทัคา้นํ้ ามนัหลายแห่งและเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนเป็นมูลค่ารวม 1,725.55 ล้านบาท และมูลค่า 2.95 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

 
ง) กลุ่มกิจการและบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ียงัไม่ได้รับรู้ในงบการเงินเก่ียวกับงานรับเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม 

คลงันํ้ ามนัและสถานีบริการนํ้ามนัจาํนวน 2,621.25 ลา้นบาท และจาํนวน 243.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
จ) บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ียงัไมไ่ดรั้บรู้ในงบการเงินเก่ียวกบังานติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 11.77 ลา้นบาท 
 
วงเงินสินเช่ือ 
 
ฉ) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน  

1,350.63 ลา้นบาท และจาํนวน 46 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยวงเงินสินเช่ือของกลุ่มกิจการไม่ไดร้วมวงเงินสินเช่ือจาํนวน  
59.05 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัผอ่นผนัการรักษาสดัส่วนทางการเงินจากสถาบนัการเงิน 

 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
 
ช) ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  พ .ศ. 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับหุ้นกูจ้าํนวน 700 ลา้นบาทเพื่อเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงที่เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
ตามอตัรา THBFIX (6 เดือน) บวกอตัราส่วนเพ่ิม โดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวมีระยะเวลาบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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20 การรวมธุรกิจ  
 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บริษทั กาแฟพนัธ์ุไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขาย
หุน้สามญักบับุคคลภายนอก เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“จีเอฟเอ”) ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมจาํนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของจีเอฟเอในราคา 205 ลา้นบาท หรือเทียบเท่ามูลค่าต่อหุน้ 
หุน้ละ 6,985 บาท โดยสดัส่วนการถือหุน้ในจีเอฟเอของกลุ่มกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บโอนหุน้ทั้งจาํนวนจากบุคคลภายนอก โดยได้จ่ าย เงิ น
ค่ า ซ้ือ หุ้นสามญัในงวดแรกสาํหรับหุ้นจาํนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 144 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ่ายเป็น
เงินสดแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของจีเอฟเอเม่ือบรรลุขอ้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุ้นสามญั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้เดิมของจีเอฟเอ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาซ้ือขายหุน้สามญัแลว้ 
 
รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายในการซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
  

เงินสด 205,000 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือธุรกิจ 205,000 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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20 การรวมธุรกิจ (ต่อ) 
 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด (ต่อ) 

 
รายละเอียดของประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  

ประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,658 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,031 
สินคา้คงเหลือ 19,011 
อุปกรณ์ 53,354 
สิทธิการเช่า 19,187 
เงินมดัจาํ 34,312 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,420 
เงินเบิกเกินบญัชี (13,294) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,489) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (16,688) 
สินทรัพยอ่ื์นหกัหน้ีสินอ่ืน (2,470) 

รวมประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 152,032 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (15) 

รวมประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า 152,017 
ค่าความนิยม 52,983 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือธุรกิจ 205,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้าและกาํลงัพิจารณาการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ ดงันั้น ราคาซ้ือท่ีสูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิขา้งตน้จาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้ถูกตอ้งต่อไปตามมูลค่ายุติธรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการมีการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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20 การรวมธุรกิจ (ต่อ) 
 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทั จิตรมาส แคเทอร่ิง จํากัด 

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทั กาแฟพนัธ์ุไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั 
จิตรมาส  แคเทอร่ิง จาํกดั (“JTC”)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจผลิตและขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม โดยเป็นการจ่ายซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหมจ่าํนวน 314,998 หุน้ จากหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 31.50 ลา้นบาท มีผลทาํให้กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน JTC คิดเป็น
ร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
 
รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายในการซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับาท 
  

เงินสด 31,500 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือธุรกิจ 31,500 

 
รายละเอียดของประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  

ประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,795 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,139 
อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 6,415 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,100 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,295) 
สินทรัพยอ่ื์นหกัหน้ีสินอ่ืน 536 

รวมประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 46,690 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (14,007) 

รวมประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า 32,683 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม (1,183) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือธุรกิจ 31,500 

 



บริษัท พทีีจี เอน็เนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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20 การรวมธุรกิจ (ต่อ) 
 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทั จิตรมาส แคเทอร่ิง จํากัด (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้าและกาํลงัพิจารณาการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ ดงันั้น ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีสูงกวา่ราคาซ้ือขา้งตน้จาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้ถูกตอ้งต่อไปตามมูลค่ายติุธรรมและผลของการปันส่วนตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการมีการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
21 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน  

 
การร่วมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
บีพีทีจี จาํกดั (“BPTG”) ในประเทศไทย เพ่ือประกอบธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนั BPTG มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจาํนวน
หน่ึงล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100 ล้านบาท โดยบริษทัถือหุ้นจาํนวน 599,998 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนของ BPTG ทั้งน้ี บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นสําหรับหุ้นท่ีออกใหม่จาํนวน 
599,998 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 25 บาท (ตามการเรียกชาํระค่าหุน้) รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 14.99 ลา้นบาท 
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