
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวม 
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

อมรรัตน์  เพิม่พูนวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท พทีจีี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 



บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,094,187 910,998 385,160 281,126
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผือ่ขาย 13,092 15,000 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 7 1,222,385 994,247 710,737 519,746
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 4,406,956 3,180,906
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน
ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 720 180 540 -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 18.6 - - 337,900 190,000

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 1,705,466 1,989,033 299,746 290,908

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,035,850 3,909,458 6,141,039 4,462,686

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 6,560 9,932 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน สุทธิ 4,583 2,380 2,203 -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 18.6 - - 979,000 570,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 1,266,394 1,251,394
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 683,123 696,195 705,000 705,000
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 789,620 803,794 30,000 20,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 723,094 723,094 - -
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สุทธิ 9 352,007 277,819 129,709 130,002
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 10 10,510,932 8,864,716 1,772,533 1,894,960
สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ สุทธิ 11 2,839,117 2,310,664 1,484 1,834
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 206,783 193,045 144,049 134,769
ค่าความนิยม 20.1 52,983 52,983 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 61,803 42,049 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 112,706 99,247 10,852 10,583

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,343,311 14,075,918 5,041,224 4,718,542

รวมสินทรัพย์ 20,379,161 17,985,376 11,182,263 9,181,228

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม

2



บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 495,128 519,508 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,455,074 4,520,212 827,867 765,859
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 2,250,000 1,600,000 600,000 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 83,065 48,531
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธิ 13 188,981 260,693 42,461 116,755

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,171,942 1,313,266 805,882 476,886

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธิ 15 1,698,383 - 1,698,383 -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,365 61,791 6,119 9,564

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 11,266,873 8,275,470 4,063,777 1,417,595

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 13 434,105 572,412 29,460 58,510
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 14 1,478,094 441,744 1,063,604 310,494
หุน้กู ้สุทธิ 15 1,697,078 3,391,807 1,697,078 3,391,807
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัการเกษียณอายุ 90,304 76,853 53,149 47,613

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 55,919 55,055 26,201 31,412
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 53,489 53,492 26,910 24,564

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,808,989 4,591,363 2,896,402 3,864,400

รวมหนีสิ้น 15,075,862 12,866,833 6,960,179 5,281,995

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 17 146,404 116,066 146,404 116,066

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,305,481 2,171,474 1,220,250 927,737

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (41,616) (38,419) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,265,699 5,104,551 4,222,084 3,899,233

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,600 13,992 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,303,299 5,118,543 4,222,084 3,899,233

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 20,379,161 17,985,376 11,182,263 9,181,228

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4



บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 26,744,512 19,676,977 3,248,011 2,587,457

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (25,022,701) (18,069,518) (3,057,224) (2,406,431)

กําไรขั้นต้น 1,721,811 1,607,459 190,787 181,026

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 32,966 25,007 137,091 127,053

รายไดอ่ื้น 38,672 34,582 68,804 44,135

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,451,239) (1,101,311) (139,521) (127,742)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (263,927) (243,903) (159,299) (149,496)

ตน้ทุนทางการเงิน (74,646) (47,861) (51,320) (29,273)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้และบริษทัร่วม (3,069) 7,608 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 568 281,581 46,542 45,703

ภาษีเงินได้ 16 531 (52,678) (7,783) (8,323)

กําไรสําหรับงวด 1,099 228,903 38,759 37,380

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,980 228,280 38,759 37,380

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (881) 623 - -

1,099 228,903 38,759 37,380

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 6 - 0.14 0.02 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

กําไรสําหรับงวด

5



บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 1,099 228,903 38,759 37,380

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

      - การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 31 5 - 2

      - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้

            และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (9,236) (8,874) - -

      - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (9,205) (8,869) - 2

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงนิได้ (9,205) (8,869) - 2

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (8,106) 220,034 38,759 37,382

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (7,225) 219,411 38,759 37,382

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (881) 623 - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (8,106) 220,034 38,759 37,382

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 78,586,083 62,029,927 9,842,965 8,219,845

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (73,142,549) (57,437,098) (9,275,640) (7,612,263)

กําไรขั้นต้น 5,443,534 4,592,829 567,325 607,582

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 108,809 69,087 439,366 382,586

เงินปันผลรับ 8.2 - 1,399 485,842 484,148

รายไดอ่ื้น 117,156 106,811 185,250 134,303

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,194,476) (3,188,679) (453,491) (423,199)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (707,192) (658,563) (447,410) (416,135)

ตน้ทุนทางการเงิน (211,401) (127,241) (146,999) (86,530)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้และบริษทัร่วม (13,244) 25,523 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 543,186 821,166 629,883 682,755

ภาษีเงินได้ 16 (95,332) (146,710) (23,132) (35,781)

กําไรสําหรับงวด 447,854 674,456 606,751 646,974

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 448,245 674,413 606,751 646,974

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (391) 43 - -

447,854 674,456 606,751 646,974

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 6 0.27 0.40 0.36 0.39

กําไรสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 447,854 674,456 606,751 646,974

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

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

   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 635 - 354

   รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

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

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

      - การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 85 15 - 5

      - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้

            และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (3,282) (34,324) - -

      - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,197) (34,309) - 5

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงนิได้ (3,197) (36,849) - (1,410)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 444,657 637,607 606,751 645,564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 445,048 637,564 606,751 645,564

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (391) 43 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 444,657 637,607 606,751 645,564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนแบ่ง

กําไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ

 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกิน  สํารอง เงนิลงทุน จากการร่วมค้า อื่นของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย และบริษัทร่วม เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ 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

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - 15 15

เงินปันผลจ่าย - - - (334,000) - - - (334,000) (22) (334,022)

สาํรองตามกฎหมาย - - 32,348 (32,348) - - - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 671,873 15 (34,324) (34,309) 637,564 43 637,607

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 113,654 1,941,353 63 (31,687) (31,624) 4,878,813 14,059 4,892,872

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

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 20.2 - - - - - - - - 14,007 14,007

เงินปันผลจ่าย - - - (283,900) - - - (283,900) (8) (283,908)

สาํรองตามกฎหมาย 17 - - 30,338 (30,338) - - - - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - 10,000 10,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 448,245 85 (3,282) (3,197) 445,048 (391) 444,657

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 146,404 2,305,481 85 (41,701) (41,616) 5,265,699 37,600 5,303,299

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
 ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน  สํารอง เงนิลงทุน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว  มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ  เจ้าของ
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 - - 32,348 (32,348) - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 645,559 5 5 645,564

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,670,000 1,185,430 113,654 885,551 22 22 3,854,657

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 - - 30,338 (30,338) - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 606,751 - - 606,751

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 146,404 1,220,250 - - 4,222,084

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 543,186 821,166 629,883 682,755

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,794,716 1,293,891 145,316 127,452

- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัชี 15 3,654 2,858 3,654 2,858

- ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 684 142 610 85

- (การกลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 1,977 (261) 276 100

- รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 8.2 - (1,399) (485,842) (484,148)

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 13,451 10,669 5,536 4,621

- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ 1,173 (908) (5,369) (6,753)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 7,653 8,252 71 32

- กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (7) - - -

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10 10,161 2,868 - -

- ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 4,309 1,253 3,677 109

- ดอกเบ้ียรับ (621) (5,278) (147,229) (72,557)

- ดอกเบ้ียจ่าย 207,308 124,383 143,233 83,671

- ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8.1 13,244 (25,523) - -

- กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 20.2 (1,183) - - -

   กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,599,705 2,232,113 293,816 338,225

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (140,778) (126,672) (134,320) (3,686)

- สินคา้คงเหลือ 279,757 (279,925) (12,515) (37,805)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,414) (23,083) (269) (1,257)

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 871,958 407,387 67,996 63,204

- จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ - (893) - (766)

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (695) 6,075 1,736 7,316

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 3,596,533 2,215,002 216,444 365,231

- รับจากดอกเบ้ีย 609 463 90,497 31,306

- จ่ายค่าดอกเบ้ีย (195,896) (122,907) (140,071) (82,211)

- จ่ายภาษีเงินได้ (180,871) (252,842) (31,939) (49,999)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,220,375 1,839,716 134,931 264,327

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 3,372 - - -

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดิน 11 (1,428,351) (1,338,650) (252) (274)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 2,000 95 - 95

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (82,728) (52,131) - (601)

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,541,208) (1,873,705) (115,763) (135,101)

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํซ้ือท่ีดินและอาคาร - (176,700) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,527 4,704 110,593 208,832

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (32,645) (58,464) (30,020) (57,463)

เงินปันผลรับ 20,720 27,299 485,842 484,148

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 8,402,580 15,406,541

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - (98,000) (9,628,630) (16,864,576)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 - - 143,100 11,250

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.6 - - (700,000) -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 257 450 257 450

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (3,000) - (3,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ - (65,000) - (65,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 (10,000) (48,250) (10,000) (10,000)

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1, 20.2 (2,705) (140,342) (15,000) (73,750)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,072,761) (3,818,694) (1,360,293) (1,095,449)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (211,163) (207,107) (103,344) (162,130)

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินสุทธิ (24,380) 131,028 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 21,250,000 14,400,000 1,800,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 (20,600,000) (14,000,500) (1,200,000) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - 776,584 1,050,029

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.7 - - (742,050) (1,219,805)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 1,500,000 1,200,000 1,500,000 600,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (604,974) (262,561) (417,894) (142,343)

เงินสดรับจากหุน้กู้ - 1,000,000 - 1,000,000

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้ - (2,167) - (2,167)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (283,900) (334,000) (283,900) (334,000)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8) (22) - -

เงินสดรับชาํระค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,000 - - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,035,575 1,924,671 1,329,396 789,584

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท พทีีจี  เอ็นเนอย  ี จํากัด  (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 183,189 (54,307) 104,034 (41,538)

ยอดคงเหลือตน้งวด 910,998 636,962 281,126 162,149

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,094,187 582,655 385,160 120,611

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดภายในสามเดือน 1,094,187 582,655 385,160 120,611

1,094,187 582,655 385,160 120,611

รายการท่ีมิใช่เงินสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน

- ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 3,983 423 - -

- ซ้ืออาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 237,190 182,609 4,808 4,540

- ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,144 346,797 - -

- ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 9,980 15 9,980 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 
7 พฤศจิกำยน 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 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีใหม่ตำมท่ีอธิบำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.1 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.1 นโยบำยกำรบัญชีใหม่เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำ
ดอกเบ้ีย โดยเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีใชคื้อสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) กลุ่มกิจกำรไม่มี
กำรรับรู้เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงิน ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และจะรับรู้ผลต่ำงท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 
ตำมสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินเม่ือเกิดรำยกำร 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง 
 

3.2.1 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 
 

3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังกล่ำว 
มำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ 
 

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)  



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง

วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังกล่ำว 
มำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
- รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรได้โอนไปยงัลูกค้ำ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุม  

ไดถู้กน 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 ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน 
ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยูใ่นระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

3.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร  
ซ่ึงกลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัก่ิอนวนัที่มผีลบงัคบัใช้ 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำน 
กำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ืองกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ืองกำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 103 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำร 

   และสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 เร่ืองกำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ืองกำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 

   และตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ืองกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ 

   เฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย 

   ขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัน้ีใช้กับกำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภท
ดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

3.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร  
ซ่ึงกลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนัที่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับ
ระหวำ่งรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 

สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
- ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์

ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนั
วงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตข้ึนก่อน 
กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบั
จะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified 
approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตคีวำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
3.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร  
ซ่ึงกลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัก่ิอนวนัที่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
- กำรบัญ ชีป้องกันควำมเส่ียงมีว ัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน  ซ่ึ งเกิดจำกกิจ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำม
เส่ียงนั้น ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำร
ดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ืองกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ท่ีเขำ้เง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใด ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น  
และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุน
ส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 19 เร่ืองกำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมด
หรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำ
ยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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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 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภณัฑ์ 

น ้ำมันปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค รำยได้ค่ำขนส่ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 26,407,458 314,512 22,542 26,744,512 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (24,785,025) (221,924) (15,752) (25,022,701) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,622,433 92,588 6,790 1,721,811 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    32,966 
รำยไดอ่ื้น    38,672 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (1,451,239) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (263,927) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (74,646) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และ 
   บริษทัร่วม  

 
 (3,069) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    568 

ภำษีเงินได ้    531 

ก ำไรส ำหรับงวด    1,099 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้    (9,205) 

ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    (8,106) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

 รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภณัฑ์ 

น ้ำมันปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค รำยได้ค่ำขนส่ง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 19,451,359 217,905 7,713 19,676,977 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (17,908,382) (155,220) (5,916) (18,069,518) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,542,977 62,685 1,797 1,607,459 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    25,007 
รำยไดอ่ื้น    34,582 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (1,101,311) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (243,903) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (47,861) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และ 
   บริษทัร่วม  

 
 7,608 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    281,581 

ภำษีเงินได ้    (52,678) 

ก ำไรส ำหรับงวด    228,903 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้    (8,869) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    220,034 

 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภณัฑ์ 

น ้ำมันปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค รำยได้ค่ำขนส่ง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 77,633,884 880,355 71,844 78,586,083 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (72,502,079) (591,597) (48,873) (73,142,549) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 5,131,805 288,758 22,971 5,443,534 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    108,809 
รำยไดอ่ื้น    117,156 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (4,194,476) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (707,192) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (211,401) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และ 
   บริษทัร่วม    (13,244) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    543,186 

ภำษีเงินได ้    (95,332) 

ก ำไรส ำหรับงวด    447,854 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้    (3,197) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    444,657 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลติภณัฑ์ 

น ้ำมันปิโตรเลยีม
และอ่ืนๆ 

รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำ

อุปโภคบริโภค รำยได้ค่ำขนส่ง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 61,456,290 544,095 29,542 62,029,927 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (56,994,981) (418,676) (23,441) (57,437,098) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,461,309 125,419 6,101 4,592,829 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    69,087 
เงินปันผลรับ    1,399 
รำยไดอ่ื้น    106,811 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (3,188,679) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (658,563) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (127,241) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และ 
   บริษทัร่วม    25,523 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    821,166 
ภำษีเงินได ้    (146,710) 
ก ำไรส ำหรับงวด    674,456 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้    (36,849) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    637,607 
 

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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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6 ก ำไรต่อหุ้น  
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 1,670,000 พนัหุน้) 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งงวดท่ีน ำเสนอรำยงำน 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้  265,839 170,761 182,049 119,905 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,976 19,781 94,276 97,754 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 291,815 190,542 276,325 217,659 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,836) (636) (884) (608) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 289,979 189,906 275,441 217,051 

     
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 88,666 117,076 66,350 88,163 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้     
   ท่ีครบหน่ึงปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) 621,553 552,591 613 550 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 99,019 67,791 35,425 18,462 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,554 532 300,895 184,798 

อ่ืน ๆ 145,239 89,199 32,013 10,722 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 956,031 827,189 435,296 302,695 

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

ลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 932,406 804,341 435,296 302,695 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 1,222,385 994,247 710,737 519,746 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 235,930 128,229 246,625 175,501 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 44,997 51,083 27,331 40,695 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 4,475 6,432 1,665 1,254 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 4,341 4,036 704 - 

เกินกวำ่ 12 เดือน 2,072 762 - 209 

 291,815 190,542 276,325 217,659 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,836) (636) (884) (608) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 289,979 189,906 275,441 217,051 

 
8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.2) - - 1,266,394 1,251,394 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.3) 683,123 696,195 705,000 705,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8.4) 789,620 803,794 30,000 20,000 

 1,472,743 1,499,989 2,001,394 1,976,394 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  1,499,989 1,976,394 
กำรจดัตั้งบริษทัยอ่ย - 15,000 
กำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพ่ิมของบริษทัร่วม 10,000 10,000 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (20,720) - 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม (13,244) - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกกำรร่วมคำ้   
    และบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียสุทธิจำกภำษีเงินได ้ (3,282) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  1,472,743 2,001,394 
 

8.1.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561  
 

บริษทัย่อยที่บริษัทถือหุ้นทำงตรง 
 
บริษทั บพีทีีจ ีจ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทั บีพีทีจี จ  ำกดั (“BPTG”) ในประเทศไทย เพือ่ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ำมนั BPTG มีทุนจดทะเบียน
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวนหน่ึงลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท โดยบริษทั
ถือหุน้จ ำนวน 599,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนของ BPTG ทั้งน้ี บริษทั
ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ส ำหรับหุน้ท่ีออกใหม่จ ำนวน 599,998 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 25 บำท (ตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุน้) 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 14.99 ลำ้นบำท 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
8.1.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยที่บริษัทถือหุ้นทำงอ้อม 
 
บริษทั จติรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั 
จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั (“JTC”)  โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญั 
ท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ลำ้นบำท มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำร 
มีสดัส่วนกำรถือหุน้ใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตำมรำยละเอียดในหมำยเหตุฯ ขอ้ 20.2 
 

8.1.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561  
 
บริษัทร่วมที่บริษทัถือหุ้นทำงตรง 
 
บริษทั สำมมิตร พทีีจ ีโปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมในสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม 
ในอตัรำหุน้ละ 25 บำท ส ำหรับหุน้จ ำนวน 400,000 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 10 ลำ้นบำท 
 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
ทุนที่ช ำระแล้ว 

สัดส่วนของหุ้นสำมญัที่ถือโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
วธีิรำคำทุน 

 
เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 99.99 586,394 586,394 419,996 419,996 
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 1,000 750 58,333 
บริษทั เอม็ไพร์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 21,096 5,819 
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 จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 45,000 - 69.99 - - - - - 
บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกดั  ขนส่งสินคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 44,000 - 
บริษทั เอม็ไพร์ เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 
บริษทั บีพีทีจี จ ำกดั  สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 25,000 - 59.99 - 15,000 - - - 

      1,266,394 1,251,394 485,842 484,148 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
รำคำทุน 

 
วธีิส่วนได้เสีย 

 
เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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) 40.00 640,000 640,000 633,489 635,031 - - 
บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 49,634 61,164 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 683,123 696,195 - - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 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 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมของกำรร่วมค้ำ บริษทัได้น ำใบหุ้นสำมัญของพีพีพี กรีน  
ไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้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 ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี สญัญำร่วมทุนของบริษทัในบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ 
จ ำกดั มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร รวมทั้งกำรตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่ำงๆ ซ่ึงตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นทุกฝ่ำย ดงันั้น 
กลุ่มกิจกำรจึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 44,687 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมในมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้) 20,313 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในกำรซ้ือ 65,000 
 

ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
และหน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของ 
กำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมดงักล่ำวไม่ไดมี้ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

8.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
รำคำทุน 

 
วธีิส่วนได้เสีย 

 
เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 24.00 621,600 621,600 733,117 746,521 20,720 25,900 
บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั          

เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 30,000 20,000 16,821 18,185 - - 
บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 39,682 39,088 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    689,850 679,850 789,620 803,794 20,720 25,900 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  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 30,000 20,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    30,000 20,000 - - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 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 

 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีระบุได้และหน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกัด แล้ว ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 
ของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมดงักล่ำวไม่ไดมี้ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สุทธิ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ 277,819 130,002 
ซ้ือสินทรัพย ์ 82,630 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (8,442) (293) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 352,007 129,709 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (ท่ีดิน) บำงส่วนในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงมีรำคำทุน
มูลค่ำ 40.97 ลำ้นบำท เป็นอสังหำริมทรัพยท่ี์ให้บริษทัย่อยเช่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำ 
40.97 ลำ้นบำท) 
 

10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ  8,864,716 1,894,960 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 20.2) 6,415 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,593,863 110,836 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (2,700) (105,224) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (7,653) (71) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (933,548) (127,968) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์สุทธิ (10,161) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 10,510,932 1,772,533 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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11 สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยล่วงหน้ำ สุทธิ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 2,863,255 2,384 
จ่ำยช ำระสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ 1,428,351 252 
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ (830,936) (539) 

รวม 3,460,670 2,097 
หกั  สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีครบหน่ึงปี   
           (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7) (621,553) (613) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 2,839,117 1,484 

 
12 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,600,000 - 
เงินกูย้มืระหวำ่งงวด 21,250,000 1,800,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (20,600,000) (1,200,000) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,250,000 600,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ ำนวน 600 ลำ้นบำท และ 1,650 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัโดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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13 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำยใน 1 ปี 204,794 282,052 44,417 121,176 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 344,206 379,916 29,982 60,078 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 106,659 220,451 - 264 

 655,659 882,419 74,399 181,518 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต     
          ของสญัญำเช่ำกำรเงิน (32,573) (49,314) (2,478) (6,253) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำม     
   สญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 623,086 833,105 71,921 175,265 

 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 623,086 833,105 71,921 175,265 
หกั  ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน     

          ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี สุทธิ (188,981) (260,693) (42,461) (116,755) 

 434,105 572,412 29,460 58,510 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,755,010 787,380 
เงินกูย้มืระหวำ่งงวด 1,500,000 1,500,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (604,974) (417,894) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,650,036 1,869,486 
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,171,942) (805,882) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 1,478,094 1,063,604 

 
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 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท 
เงินกูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั โดยมีอำยุ 3 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX (3 เดือน) 
บวกอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินตน้
และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 300 ลำ้นบำท 
เงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกัน โดยมีอำยุ 3 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี และ 
มีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียงวดแรก 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกูย้ืมเป็นจ ำนวน
เงินไม่เกิน 700 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั โดยมีอำยุ 5 ปี และมีอตัรำ
ดอกเบ้ีย MLR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน บริษทัไดจ่้ำย
ช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียงวดแรกเม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธิ (ต่อ) 
 
นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวของกลุ่มกิจกำร  
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงจ ำนวน 91.94 ลำ้นบำท และ 93.75 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เน่ืองจำก
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรพบว่ำ อตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข 
ในกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำว ดงันั้นเงินกูย้ืมดงักล่ำวอำจถูกเรียกร้องให้ช ำระ
คืนเม่ือผูใ้ห้กูย้ืมทวงถำม ซ่ึงกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรขออนุมติัผ่อนผนักำรรักษำสัดส่วนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงิน  
และหำกกลุ่มกิจกำรสำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำเงินกูร้ะยะยำว เงินกูย้มืดงักล่ำวจะถูก
จดัประเภทกลบัไปเป็นหน้ีสินระยะยำวตำมเดิม 
 

15 หุ้นกู้ สุทธิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ 3,391,807 3,391,807 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กูร้อตดับญัชี 3,654 3,654 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,395,461 3,395,461 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี สุทธิ (1,698,383) (1,698,383) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 1,697,078 1,697,078 

 
หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูแ้บบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประเภทตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำเป็นตน้ 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 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 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 11,817 64,288 15,819 15,783 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (12,348) (11,610) (8,036) (7,460) 

รวมภำษีเงินได ้ (531) 52,678 7,783 8,323 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 114,222 185,189 28,343 51,892 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (18,890) (38,479) (5,211) (16,111) 

รวมภำษีเงินได ้ 95,332 146,710 23,132 35,781 

 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปี 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 17.55 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2560 อตัรำร้อยละ 17.87 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร) 
และอตัรำร้อยละ 3.67 ต่อปีส ำหรับเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 อตัรำร้อยละ 5.24 ต่อปีส ำหรับเฉพำะกิจกำร) 
 

17 ส ำรองตำมกฎหมำย  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด 116,066 116,066 
จดัสรรระหวำ่งงวด 30,338 30,338 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 146,404 146,404 

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



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 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
ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั รัชกิจ โฮลด้ิง จ ำกดั และกลุ่มครอบครัววิจิตรธนำรักษ ์ซ่ึงถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 25.12 
และร้อยละ 12.40 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 30 กนัยำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 98,576 51,645 
   - บริษทัร่วม 30,544 22,612 26,138 20,646 
   - กำรร่วมคำ้ 974 - 974 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 270,015 243,766 268,333 242,939 
     

รำยไดค่้ำขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 134,283 156,656 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 189 - 189 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 30 กนัยำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 298,753 259,020 
   - บริษทัร่วม 85,926 68,017 75,033 50,627 
   - กำรร่วมคำ้ 3,763 - 3,410 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 736,947 660,961 731,891 656,835 
     
รำยไดค่้ำขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 424,408 502,385 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 559 - 559 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รำยได้อ่ืนๆ ค่ำซ้ือสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     
   และบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 83,509 73,016 
   - บริษทัร่วม 771 63 49 - 
   - กำรร่วมคำ้ 693 - 210 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 254 180 240 
     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     
   - บริษทัยอ่ย - - 61,703 57,835 
   - บริษทัร่วม 300 - 300 - 
     

รำยไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 9 - 
   - บริษทัร่วม 14 5 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 143 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 35 26 4 3 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 54,065 24,554 
   - กำรร่วมคำ้ - 1,976 - 1,976 
     

ซ้ือสินคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 5,358 5,138 
   - กำรร่วมคำ้ 17 - 17 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,229,281 936,512 352,970 281,515 
     

ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 12,169 24,163 
   - บริษทัร่วม 113,317 90,132 13,901 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.2 รำยได้อ่ืนๆ ค่ำซ้ือสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 153 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 15 15 - - 
     

ค่ำสำธำรณูปโภคจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 187 204 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 23 23 - - 

     

ค่ำบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 99 2 
     

ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 1,702 100 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 876 855 
     

ค่ำน ้ำมนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,750 2,391 
     

ค่ำซ่อมแซมจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - - 301 
   - บริษทัร่วม 18 - 18 - 
   - กำรร่วมคำ้ 61 - 61 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 120 - - - 
     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,327 1,539 
   - บริษทัร่วม 4 - - - 
   - กำรร่วมคำ้ 64 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,110 - 630 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รำยได้อ่ืนๆ ค่ำซ้ือสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     

   และบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 255,299 213,039 
   - บริษทัร่วม 2,502 250 831 - 
   - กำรร่วมคำ้ 1,251 - 450 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 540 682 540 600 
     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     
   - บริษทัยอ่ย - - 184,810 173,507 
   - บริษทัร่วม 780 - 780 - 
   - กำรร่วมคำ้ 300 - 300 - 
     

รำยไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 72 3 
   - บริษทัร่วม 27 903 - 27 
   - กำรร่วมคำ้ 438 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 121 96 14 11 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 146,850 67,343 
   - กำรร่วมคำ้ - 4,814 - 4,814 
     

ซ้ือสินคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 18,212 17,898 
   - กำรร่วมคำ้ 17 - 17 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,269,339 2,455,997 930,647 730,420 
     

ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 40,867 64,823 
   - บริษทัร่วม 318,712 271,079 33,047 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.2 รำยได้อ่ืนๆ ค่ำซ้ือสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 407 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 45 45 - - 
     

ค่ำสำธำรณูปโภคจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 559 1,292 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 70 65 - - 
     

ค่ำบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 99 2 
     

ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,108 29,041 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 3,162 5,796 
     

ค่ำน ้ำมนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 8,006 6,718 
     

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ     
   - บริษทัยอ่ย - - 375 301 
   - บริษทัร่วม 35 - 35 - 
   - กำรร่วมคำ้ 307 - 245 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 316 - - - 
     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 6,956 3,318 
   - บริษทัร่วม 10 - - - 
   - กำรร่วมคำ้ 110 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,620 - 1,900 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 70,883 81,271 
   - บริษทัร่วม 11,082 5,068 9,061 4,732 
   - กำรร่วมคำ้ 515 596 515 596 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 14,379 14,117 13,817 11,155 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 25,561 16,282 93,935 91,247 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 228 840 177 6,507 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 125 165 102 - 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 62 2,494 62 - 
เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 25,976 19,781 94,276 97,754 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 10,110 16,460 
   - บริษทัร่วม 39,264 35,775 5,404 3,045 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 95,423 49,066 28,671 - 

 
18.4 ลูกหนีแ้ละเจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 300,321 184,438 
   - บริษทัร่วม 1,374 129 394 - 
   - กำรร่วมคำ้ - 43 - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 360 180 360 
     
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 65,145 47,572 
   - บริษทัร่วม 15 - 14 - 
   - กำรร่วมคำ้ 44 7 24 4 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 9,383 1,548 57 36 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 3,180,906 
เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - 9,628,630 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด - (8,402,580) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 4,406,956 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 163,790 106,665 

 - - 163,790 106,665 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 47,190 24,369 
   - กำรร่วมคำ้ - 1,976 - 1,976 

 - 1,976 47,190 26,345 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 125,637 66,646 
   - กำรร่วมคำ้ - 4,814 - 4,814 

 - 4,814 125,637 71,460 

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



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 760,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - 700,000 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด - (143,100) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 1,316,900 
หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (337,900) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ - 979,000 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 328 1,315 

 - - 328 1,315 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 6,876 185 

 - - 6,876 185 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 21,214 697 

 - - 21,214 697 

 
เม่ือวันท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำท 
ท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีในสำมปีแรก และมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR  
ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปีในปีถดัมำ โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้ืม 
ระยะยำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 28 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกบับริษทัย่อยสองแห่ง เงินให้กู ้ยืมระยะยำว
ดังกล่ำวเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4 ต่อปี  
โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกู้ยืมระยะยำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำทท่ีไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.28 ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ีย
ทุกส้ินเดือน เงินกูย้มืระยะยำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 48,531 
เงินกูย้มืระหวำ่งงวด - 776,584 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด - (742,050) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 83,065 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยูใ่น     
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 877 540 
 - - 877 540 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 877 855 

 - - 877 855 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 3,163 5,796 

 - - 3,163 5,796 

 
บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน และ 
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 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 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 20,731 19,593 19,424 18,674 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,791 1,256 3,590 1,152 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 24,522 20,849 23,014 19,826 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   วนัที่ 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 54,214 48,890 51,019 46,373 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 11,389 3,770 10,785 3,398 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 65,603 52,660 61,804 49,771 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนัและสัญญำที่ส ำคญั  
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัและสัญญำต่ำงๆ ท่ีแตกต่ำงจำกงวดปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อย่ำงเป็นสำระส ำคญั ยกเวน้สัญญำและจ ำนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงส ำหรับภำระผูกพนั
ดงัต่อไปน้ี  
 
ภำระผูกพนั  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ก) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงระยะยำวมูลค่ำ 13,888.97 ลำ้นบำท  

และมูลค่ำ 41.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสญัญำส้ินสุดในปี พ.ศ. 2591 
 
ข) บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน อำคำรเกบ็สินคำ้และค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่ำ 16.82 ลำ้นบำท  
 
ค) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัภำยใตห้นงัสือสัญญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนั  

กบับริษทัค้ำน ้ ำมนัหลำยแห่งและเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนเป็นมูลค่ำรวม 1,724.69 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 2.95 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 
ง) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ียงัไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงินเก่ียวกับงำนรับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม 

คลงัน ้ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ำมนัจ ำนวน 1,050.27 ลำ้นบำท และจ ำนวน 63.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
จ) บริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินเก่ียวกบังำนติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6.54 ลำ้นบำท 
 
วงเงนิสินเช่ือ 
 
ฉ) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 

2,014.43 ลำ้นบำท และจ ำนวน 46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยวงเงินสินเช่ือของกลุ่มกิจกำรไม่ไดร้วมวงเงินสินเช่ือจ ำนวน 
59.05 ลำ้นบำท ซ่ึงกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรขออนุมติัผอ่นผนักำรรักษำสดัส่วนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงิน 

 
สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
 
ช) ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ียกบั

สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับหุ้นกูจ้  ำนวน 700 ลำ้นบำทเพื่อเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั
ตำมอตัรำ THBFIX (6 เดือน) บวกอตัรำส่วนเพ่ิม โดยสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวมีระยะเวลำบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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20 กำรรวมธุรกจิ  
 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำย
หุน้สำมญักบับุคคลภำยนอก เพ่ือซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“จีเอฟเอ”) ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของจีเอฟเอในรำคำ 205 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำมูลค่ำต่อหุน้ 
หุน้ละ 6,985 บำท โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ในจีเอฟเอของกลุ่มกิจกำร คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บโอนหุน้ทั้งจ ำนวนจำกบุคคลภำยนอก โดยได้จ่ ำย เ งิน
ค่ ำ ซ้ื อ หุ้นสำมญัในงวดแรกส ำหรับหุ้นจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 144 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือจ่ำยเป็น
เงินสดแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของจีเอฟเอเม่ือบรรลุขอ้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยหุ้นสำมญั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 
พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้เดิมของจีเอฟเอ ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำซ้ือขำยหุน้สำมญัแลว้ 
 
รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับำท 
  

เงินสด 205,000 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 205,000 

 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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20 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั (ต่อ) 

 
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 

 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ำกดั แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำ 
ในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ 
โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่ได้มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำค ัญต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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20 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทั จติรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั 
จิตรมำส  แคเทอร่ิง จ ำกดั (“JTC”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจผลิตและขำยอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุ้น  
ในรำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ล้ำนบำท มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JTC  
คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
 
รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับำท 
  

เงินสด 31,500 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 31,500 

 
รำยละเอียดของประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 28,795 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,139 
อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10) 6,415 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,100 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (4,295) 
สินทรัพยอ่ื์นหกัหน้ีสินอ่ืน 536 

รวมประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 46,690 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (14,007) 

รวมประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ 32,683 
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม (1,183) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 31,500 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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20 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทั จติรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้ำและก ำลงัพิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ ดงันั้น ประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีสูงกว่ำรำคำซ้ือขำ้งตน้จ ำเป็นตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตำมมูลค่ำยติุธรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจ โดยคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

 
21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน  

 
กำรร่วมทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบุคคลภำยนอกไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อินโนลิเจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั (“INA”) 
ในประเทศไทย เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันำอุปกรณ์ในกำรส่ือสำรขอ้มูลภำยในสถำนีบริกำร INA มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 55,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 5.50 ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุน้จ ำนวน 32,998 หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนของ INA ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ส ำหรับหุน้จ ำนวน 32,998 หุน้ ในอตัรำ
หุน้ละ 90 บำท (ตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุน้) รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  2.97 ลำ้นบำท 
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