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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมของบริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

กำรประเมนิกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 เร่ืองประมาณการ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม และขอ้ 17 เร่ืองค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมตามมูลค่าบญัชีจ านวน 52.98 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผูบ้ริหารไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์
ดงักล่าวในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี การทดสอบ
การดอ้ยค่านั้นจดัท าในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสด และค านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืนดว้ยวิธี
มูลค่าจากการใช้ ซ่ึงการค านวณมูลค่าจากการใช้ตอ้งอาศยั
ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
การใชอ้ตัราการคิดลดท่ีเหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด 
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช ้
ประกอบดว้ย  
 
• อตัราการเติบโตของรายได้ และการเปล่ียนแปลงของ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของธุรกิจนั้น 
• อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 

ซ่ึงค านวณจากโครงสร้างเงินลงทุน ความเส่ียงของ
อุตสาหกรรม และค่าเบตา้จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปน้ีเพ่ือประเมินการ
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 
 
• ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย ์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงประเมินระบบการควบคุม
ส าหรับกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มกิจการ  

• หารือกับผู ้บริหารเพ่ือท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ี
ผู ้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมิน
ขั้นตอนในการทดสอบการดอ้ยค่ารวมถึงขอ้สมมติฐาน 
ท่ีใชเ้พ่ือใหม้ัน่ใจว่าผูบ้ริหารใชข้ั้นตอนและขอ้สมมติฐาน
ดงักล่าวอยา่งสอดคลอ้งกนัในกลุ่มกิจการ 

• สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัขอ้สมมติฐาน 
ท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอตัราการเติบโต
ของรายได ้การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้สมมติฐานท่ีส าคญักบั 
แหล่งขอ้มูลภายนอก และแผนธุรกิจท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
แผนของปี พ.ศ. 2561 กบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกบั
แหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถ
อา้งอิงไดจ้ากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไป เพ่ือให้มัน่ใจว่า
อตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใชอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐาน
หลกัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลด เช่น 
อตัราการเติบโตรายได ้อตัราคิดลด เพื่อประเมินหาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและผลกระทบ 
ท่ีเป็นไปไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐาน 

 
 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองมูลค่าของค่าความนิยม เน่ืองจาก
ความมีสาระส าคญัของตวัเลขและการก าหนดประมาณการ
ของมูลค่าจากการใชท่ี้ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานในการค านวณ
เป็นจ านวนมาก (เช่น อตัราเติบโตของรายได ้ประมาณการ
ค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และอตัราคิดลด) อีกทั้ง
การก าหนดขอ้สมมติฐานดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารในการประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ
ในอนาคต 

 

จากผลการปฏิบติัตามวิธีการดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่พบขอ้สังเกตท่ี
กระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าของผู ้บ ริหารจาก 
การปฏิบติังานของขา้พเจา้ โดยขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ใชใ้นการประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจในอนาคตอยู่
ในช่วงท่ียอมรับได ้

  

 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า 
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  



 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั 
เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง 
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และ 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 



 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรัตน์  เพิม่พูนวฒันำสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 995,774,851 910,997,936 453,964,804 281,126,037
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผื่อขาย 7 13,126,335 14,999,885 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 8 1,157,528,930 994,247,195 649,979,963 519,746,107
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.5 12,000,000 - 4,383,679,280 3,180,906,353
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ีถึงกาํหนด
รับชาํระภายในหน่ึงปี 729,368 180,000 549,368 -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 34.6 - - 536,400,000 190,000,000

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 9 1,758,096,864 1,989,033,407 240,362,825 290,908,459

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,937,256,348 3,909,458,423 6,264,936,240 4,462,686,956

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 10 6,560,000 9,932,444 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน สุทธิ 4,262,082 2,380,000 2,062,082 -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ 34.6 - - 1,677,900,000 570,000,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 1,269,364,092 1,251,394,322
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 679,497,660 696,195,304 704,999,990 704,999,990
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 804,842,059 803,794,602 39,999,800 20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 723,093,785 723,093,785 - -
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สุทธิ 13 378,902,955 277,819,496 132,610,799 130,002,260
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 14 11,026,258,274 8,864,716,242 1,622,876,636 1,894,960,038
สิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ สุทธิ 15 2,873,639,306 2,310,664,144 1,367,893 1,833,821
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 16 210,315,157 193,044,985 148,346,574 134,769,352
ค่าความนิยม 17 52,982,548 52,982,548 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 26 77,790,669 42,049,138 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 164,328,733 99,245,783 37,599,849 10,581,254

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,002,473,228 14,075,918,471 5,637,127,715 4,718,541,037

รวมสินทรัพย์ 20,939,729,576 17,985,376,894 11,902,063,955 9,181,227,993

กรรมการ…………………………………………..…………….   กรรมการ…………………………………………………………………..

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7



บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 19 - 519,507,655 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 6,334,642,911 4,520,212,444 842,145,333 765,858,630
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 1,400,000,000 1,600,000,000 300,000,000 -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.7 - - 147,786,900 48,530,900
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธิ 22 186,298,953 260,693,086 38,894,820 116,754,651

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23.1 1,232,342,069 1,313,266,448 947,182,589 476,886,448

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธิ 24 1,699,406,866 - 1,699,406,866 -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,638,823 61,791,201 14,465,492 9,564,099

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,892,329,622 8,275,470,834 3,989,882,000 1,417,594,728

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 22 387,036,695 572,412,036 19,614,815 58,509,635
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 23.1 2,289,173,830 441,743,823 1,822,393,310 310,493,823
หุน้กู ้สุทธิ 24 1,697,267,908 3,391,806,850 1,697,267,908 3,391,806,850
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัการเกษียณอายุ 25 92,762,420 76,852,881 54,674,374 47,613,477

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 26 44,650,692 55,055,253 13,883,595 31,412,234
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27 60,685,063 53,491,972 28,312,621 24,564,307

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,571,576,608 4,591,362,815 3,636,146,623 3,864,400,326

รวมหนีสิ้น 15,463,906,230 12,866,833,649 7,626,028,623 5,281,995,054

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 28
ทุนจดทะเบียน
- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
- หุน้สามญัจาํนวน 1,670,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 28 1,185,430,000 1,185,430,000 1,185,430,000 1,185,430,000
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
- สาํรองตามกฎหมาย 29 149,101,040 116,065,920 149,101,040 116,065,920
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,479,280,823 2,171,474,407 1,271,504,292 927,737,019

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (39,781,160) (38,418,813) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 5,444,030,703 5,104,551,514 4,276,035,332 3,899,232,939
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 31,792,643 13,991,731 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,475,823,346 5,118,543,245 4,276,035,332 3,899,232,939

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 20,939,729,576 17,985,376,894 11,902,063,955 9,181,227,993

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พทีีจ ีเอ็นเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 107,829,278,798 84,624,590,364 13,262,655,833 11,185,535,433
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (100,386,062,487) (78,370,937,171) (12,507,076,352) (10,384,338,573)

กําไรขั้นต้น 7,443,216,311 6,253,653,193 755,579,481 801,196,860
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืน 145,213,597 94,412,436 590,472,557 515,714,141
เงินปันผลรับ - 1,398,556 485,841,882 484,147,691
รายไดอ่ื้น 167,509,734 142,133,611 266,909,861 184,291,106
ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,725,479,425) (4,475,032,531) (584,528,177) (546,814,914)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (985,151,851) (803,462,138) (618,482,522) (571,388,930)
ตน้ทุนทางการเงิน (289,871,786) (188,441,618) (206,999,447) (126,345,331)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้
และบริษทัร่วม 11.1 (12,207,752) 42,245,269 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 743,228,828 1,066,906,778 688,793,635 740,800,623
ภาษีเงินได้ 31 (119,626,154) (153,832,571) (28,091,242) (45,594,536)

กําไรสําหรับปี 623,602,674 913,074,207 660,702,393 695,206,087

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 624,741,536 913,098,000 660,702,393 695,206,087
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,138,862) (23,793) - -

กําไรสําหรับปี 623,602,674 913,074,207 660,702,393 695,206,087

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 32 0.37 0.55 0.40 0.42

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พทีีจ ีเอ็นเนอย  ีจาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสําหรับปี 623,602,674 913,074,207 660,702,393 695,206,087

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
         ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 25 - (10,863,613) - (6,311,413)
   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 2,172,722 - 1,262,283
   รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (8,690,891) - (5,049,130)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
         เงินลงทุนเผือ่ขาย 7 119,549 (48,048) - (17,242)
   - ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมคา้
         และบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (2,722,235) (41,055,733) - -
   - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -
   รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,602,686) (41,103,781) - (17,242)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสุทธิจากภาษีเงนิได้ (2,602,686) (49,794,672) - (5,066,372)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 620,999,988 863,279,535 660,702,393 690,139,715

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 622,138,850 863,303,328 660,702,393 690,139,715
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,138,862) (23,793) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 620,999,988 863,279,535 660,702,393 690,139,715

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนแบ่งกําไร
(ขาดทุน) ส่วนเกินจาก

เบ็ดเสร็จอื่น การเพิม่สัดส่วน รวม รวมส่วนของ
 ทุนที่ออกและ  ส่วนเกิน  สํารอง จากการร่วมค้า การถือหุ้น องค์ประกอบอื่นของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย และบริษัทร่วม ในบริษัทย่อย ส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,670,000,000 1,185,430,000 81,305,616 1,635,827,602 47,933 2,637,035 - 2,684,968 4,575,248,186 14,022,630 4,589,270,816
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 37 - - - - - - - - - 15,203 15,203
เงินปันผลจ่าย - - - (334,000,000) - - - - (334,000,000) (22,309) (334,022,309)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 34,760,304 (34,760,304) - - - - - - -
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 904,407,109 (48,048) (41,055,733) - (41,103,781) 863,303,328 (23,793) 863,279,535
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,670,000,000 1,185,430,000 116,065,920 2,171,474,407 (115) (38,418,698) - (38,418,813) 5,104,551,514 13,991,731 5,118,543,245

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,670,000,000 1,185,430,000 116,065,920 2,171,474,407 (115) (38,418,698) - (38,418,813) 5,104,551,514 13,991,731 5,118,543,245
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 37 - - - - - - - - - 14,007,315 14,007,315
เงินปันผลจ่าย 33 - - - (283,900,000) - - - - (283,900,000) (8,129) (283,908,129)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 33,035,120 (33,035,120) - - - - - - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - 11,980,230 11,980,230
ส่วนเกินจากการเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 11.1.1 - - - - - - 1,240,339 1,240,339 1,240,339 (7,039,642) (5,799,303)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 624,741,536 119,549 (2,722,235) - (2,602,686) 622,138,850 (1,138,862) 620,999,988
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,670,000,000 1,185,430,000 149,101,040 2,479,280,823 119,434 (41,140,933) 1,240,339 (39,781,160) 5,444,030,703 31,792,643 5,475,823,346

งบการเงินรวม 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั พทีีจ ีเอ็นเนอย  ีจาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
 ทุนที่ออกและ  สํารอง รวมองค์ประกอบอื่น

ชําระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ  รวมส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,670,000,000 1,185,430,000 81,305,616 606,340,366 17,242 17,242 3,543,093,224
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย - - - (334,000,000) - - (334,000,000)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 34,760,304 (34,760,304) - - -
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 690,156,957 (17,242) (17,242) 690,139,715

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,670,000,000 1,185,430,000 116,065,920 927,737,019 - - 3,899,232,939

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,670,000,000 1,185,430,000 116,065,920 927,737,019 - - 3,899,232,939
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย 33 - - - (283,900,000) - - (283,900,000)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 33,035,120 (33,035,120) - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 660,702,393 - - 660,702,393

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,670,000,000 1,185,430,000 149,101,040 1,271,504,292 - - 4,276,035,332

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 743,228,828 1,066,906,778 688,793,635 740,800,623
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30 2,474,707,669 1,811,279,323 193,608,374 174,215,496
- ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืรอตดับญัชี 23, 24 4,925,203 4,054,462 4,925,203 4,054,462
- ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 823,634 351,976 129,100 113,195
- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสุทธิ 8 9,818,822 3,541,943 501,428 499,479
- รายไดจ้ากเงินปันผลรับ - (1,398,556) (485,841,882) (484,147,691)
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 25 17,120,380 16,682,698 7,381,196 5,842,420
- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ 1,162,608 (822,303) (11,792,817) (7,401,131)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 13, 14, 16 28,910,869 9,049,260 83,444 98,967
- กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (6,901) (65,288) - (23,650)
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14 19,514,178 2,646,923 - -
- ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 9 22,318,962 1,055,186 20,538,256 253,599
- ดอกเบ้ียรับ (1,194,089) (7,799,615) (212,498,855) (110,637,743)
- ดอกเบ้ียจ่าย 284,747,450 294,432,759 201,885,076 122,290,870
- ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 11.1 12,207,752 (42,245,269) - -
- กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 37.2 (1,183,524) - - -

   กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 3,617,101,841 3,157,670,277 407,712,158 445,958,896

   การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,569,498) (135,051,427) (8,732,318) (25,625,094)
- สินคา้คงเหลือ 209,116,557 (445,928,029) 30,007,378 (35,527,209)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (65,037,952) (13,091,034) (27,018,595) (1,142,891)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,661,152,691 774,989,019 80,031,499 101,557,194
- จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ 25 (1,210,841) (892,624) (320,299) (54,046)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,923,027 (1,993,187) 3,105,337 4,770,203

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 5,395,475,825 3,335,702,995 484,785,160 489,937,053
- รับจากดอกเบ้ีย 1,161,561 7,799,617 90,496,718 50,511,511
- จ่ายค่าดอกเบ้ีย (280,918,311) (291,436,029) (200,291,044) (119,585,749)
- จ่ายภาษีเงินได้ (192,613,698) (262,158,921) (40,719,308) (56,656,439)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,923,105,377 2,789,907,662 334,271,526 364,206,376

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 3,372,444 (6,560,000) - -
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าท่ีดิน 15 (1,836,400,053) (1,926,441,622) (252,631) (273,685)
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ 2,000,000 (12,237,241) - 799,907
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (113,904,089) (70,373,678) - (601,127)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,348,882,493) (3,327,131,237) (121,522,509) (273,666,489)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,560,553 11,110,525 227,562,651 219,100,297
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,159,328) (70,029,874) (38,347,878) (68,626,872)
เงินปันผลรับ 20,720,000 27,298,556 485,841,882 484,147,691
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.5 - 99,777,600 12,714,946,764 20,522,568,600
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.5 (12,000,000) (99,777,600) (13,917,719,691) (21,574,634,600)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.6 - - 245,700,000 15,000,000
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.6 - - (1,700,000,000) (750,000,000)
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (3,000,000) - (3,000,000) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 568,550 780,000 388,550 600,000
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ 11.1 - (64,999,990) - (64,999,990)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 11.1 (17,799,825) (58,249,975) (17,799,825) (20,000,000)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนและการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย 11.1, 37 (2,704,454) (201,342,043) (17,969,770) (73,750,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,346,628,695) (5,698,176,579) (2,142,172,457) (1,584,336,268)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน 22 (260,913,259) (280,878,940) (116,754,651) (207,540,674)
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินสุทธิ 19 (519,507,655) 199,988,470 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 24,550,000,000 21,300,000,000 600,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 (24,750,000,000) (20,200,500,000) (300,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.7 - - 1,019,528,000 1,151,629,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.7 - - (920,272,000) (1,336,219,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 2,640,000,000 1,200,000,000 2,600,000,000 600,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 (871,041,646) (398,437,780) (615,351,646) (230,917,780)
เงินสดรับจากหุน้กู ้ 24 - 1,700,000,000 - 1,700,000,000
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงินกู ้ 23, 24 (2,510,005) (3,845,000) (2,510,005) (3,845,000)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มกิจการ 33 (283,900,000) (334,000,000) (283,900,000) (334,000,000)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,129) (22,309) - -
เงินสดรับชาํระค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,980,230 - - -
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11.1 (5,799,303) - - -

เงนิสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงนิ 508,300,233 3,182,304,441 1,980,739,698 1,339,106,546

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอย  ีจํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 84,776,915 274,035,524 172,838,767 118,976,654
ยอดคงเหลือตน้ปี 910,997,936 636,962,412 281,126,037 162,149,383

ยอดคงเหลือปลายปี 995,774,851 910,997,936 453,964,804 281,126,037

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดภายในสามเดือน 995,774,851 910,997,936 453,964,804 281,126,037

995,774,851 910,997,936 453,964,804 281,126,037

รายการท่ีมิใช่เงนิสด

- ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 3,864,793 4,080,756 - -
- ซ้ืออาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 331,131,069 185,679,371 4,462,401 9,734,638
- ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 22 1,143,785 555,551,817 - -
- ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 11,926,157 14,203,575 11,937,000 14,203,575

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 111 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได ้
จดทะเบียนไว ้คือ เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบ้ิลย ูทำวเวอร์ เอ ชั้นท่ี 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั 
และบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คือ กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรับ
สถำนีบริกำรน ้ำมนัและสินคำ้อุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยว์่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำน 
ทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของ
งบกำรเงินยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี
ท่ีส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
ไปถือปฏิบติั รวมทั้งก ำหนดให้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย  
ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 

ที่เกีย่วข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัก่ิอนวนับงัคบัใช้  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
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)  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับังคับใช้ 
(ต่อ) 
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
- สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือ

กำรให้ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้
หรือบริกำร 

- รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปร
ดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรใหส่้วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) – จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยได้
หำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

- จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำ
หน่ึง ณ วนัส้ินสุดสญัญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

- มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่
สำมำรถเรียกคืนได ้และสญัญำฝำกขำย 

- เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 
กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 
โดยมีข้ออนุโลมหรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับก ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2  

(ปรับปรุง 2561) 
เร่ืองกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ืองสญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 22 
เร่ืองรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทน 

จ่ำยล่วงหนำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ มีกำรอธิบำยให้
ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำร ไดรั้บ

สิทธิ ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ใน
จ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหกัจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
และน ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
จ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำร
จ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองสญัญำประกนัภยั ไดมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ใหท้ำงเลือกแต่ไม่ไดบ้งัคบัใหบ้ริษทัประกนัภยัไดรั้บยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั
ท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินเป็นกำรชัว่ครำว และใหถื้อปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ ท่ีจะออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ จนกว่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17  เร่ือง สญัญำประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ไดมี้กำรอธิบำยให้
ชดัเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ และกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธี 
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำร 
ตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
กำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงับัญชีอ่ืน ๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐำนสนับสนุน  
กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพย์เข้ำเง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเข้ำเง่ือนไขของ
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้งใจเพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนว่ำเกิด
กำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ืองรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำย
ล่วงหนำ้ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ว่ำควรใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใดมำใชส้ ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์
ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจ่ำยช ำระหรือรับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  
โดยก ำหนดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ หรือหน้ีสิน 
ท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รำยไดรั้บล่วงหน้ำ ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหรือรับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำนั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำย 
ส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำหลำยงวดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดกำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ี 
ไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช้
ปฏิบติั 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

22 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน  

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ืองหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 103 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 เร่ืองกำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ืองกำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและ 

ตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ืองกำรบัญชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะ 

ดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ  

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดง
รำยกำร เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหกักลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใช้กบักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย 
เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ตอ้งหกักลบกนั 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำง
กำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำง 
กำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็นสำม
ประเภท ไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำ
สำรทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำร
เงินท่ีต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

24 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 
- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธี
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนั
วงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน 
กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละ
ระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมี
ขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย 
(simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

- กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรม  
กำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้น ๆ 
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำย
ในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือให้เกิด
ควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ท่ีเขำ้เง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น 
และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุน
ส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำน 
ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมด
หรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำ
ยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินฉบบั
เหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน 
 

2.3.1 บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือ  
กลุ่มกิจกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถ
ท่ีจะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจำกกำรมีอ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงิน
ของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะ 
ไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์กลุ่มกิจกำรโอนให้
และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดย
กลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระ
ตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
ท่ีได้มำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ ของส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

2.3.1 บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยูใ่น
ผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน 
จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดั
มูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจมำกกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ท่ีรับมำ กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม  
หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ
นอ้ยกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้
ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรือขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมี
หลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 

 
2.3.2 รำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้ำของ 
ของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และ 
ส่วนแบ่งในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของเช่นเดียวกนั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

2.3.3 กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะหยุดรวมบริษทัย่อยดังกล่ำวในกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม และวดัมูลค่ำใหม่ของส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยูโ่ดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม และรับรู้กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรนั้นจะถูก
ปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 

2.3.4 บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี
กลุ่มกิจกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 

รำยช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 
 

2.3.5 กำรร่วมกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 

กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระผูกพนั 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของ
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยท่ีร่วมกนัถือครองหรือก่อข้ึน  
ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงิน 
 

กำรร่วมคำ้ 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น  
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 

รำยช่ือของกำรร่วมกำรงำนของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
2.3.6 กำรบนัทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 

 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุน 
มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กลุ่มกิจกำร
ตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สีย
ของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรได้มำจะรวมไวใ้นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชี
ของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำ
มูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด ๆ ซ่ึงโดย
เน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น กลุ่มกิจกำร 
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้หรือ
รับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้
เกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบ 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)  
ของ เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ี
กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชี 
ในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมและ 
กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
2.3.7 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหัก
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ 
เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกว่ำรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน  
กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

2.4.1 สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงิน 
 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้ม 
ทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีแต่ละบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั  
 

2.4.2 รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน 
ณ วนัที่เกิดรำยกำร รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จดว้ย ในทำงตรงขำ้ม 
กำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนดว้ย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

2.4.3 กลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกิจกำรใชว้ิธีกำรดงัต่อไปน้ี ในกำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำร 
(ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงิน
ท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น  

 

- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
 

- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 

 

2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและเงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือน 
นบัจำกวนัท่ีไดม้ำ เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

2.6 เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุน
สำมประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อคำ้ เงินลงทุนเผื่อขำย และเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน กำรจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมำย 
ขณะลงทุน โดยฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวน 
กำรจดัประเภทอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

2.6.1 เงนิลงทุนเพ่ือค้ำ 
 

เงินลงทุนเพ่ือคำ้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำในช่วงเวลำสั้นและ
แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.6 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
2.6.2 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำ
ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง  

 
2.6.3 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 

 
เงินลงทุนทั้งสำมประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้
ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 
วดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและ
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคำ้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของ
เงินลงทุนเผือ่ขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน  
หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
รวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.8 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือค ำนวณ
โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
 
ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียม วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
สินคำ้อุปโภคบริโภค วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
ผลิตภณัฑอ่ื์น วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 
ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และ 
ค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำ
ปกติท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ 
ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 
2.9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 
อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำระยะยำว หรือจำกกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยำ่ง 
และไม่ได้มีไวเ้พ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนในกลุ่มกิจกำรถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสังหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงเพ่ือพฒันำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในอนำคตหรือท่ีดินท่ีถือครองไว้
โดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำร ไดแ้ก่ ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีถือครองไวเ้พ่ือหำประโยชนจ์ำกรำยไดค่้ำเช่ำและท่ีถือครองไว้
โดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต กล่ำวคือกลุ่มกิจกำรมิไดร้ะบุว่ำจะใชท่ี้ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
และอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรนั้นเป็นอสงัหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนหรือเพ่ือขำยในระยะสั้น 
 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรจะค ำนวณตำมวิธี
เส้นตรงเพ่ือปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ระหวำ่ง 10 ปี ถึง 40 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและ 
วดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและหกัค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะบนัทึกรวมเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยก์็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ 
กลุ่มกิจกำรจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยจ่ำยนั้น และสำมำรถวดัรำคำมูลค่ำของรำยจ่ำยนั้นไดอ้ยำ่ง
น่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของ
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุน หลงัจำกนั้นอำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนเดิมหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) โดยรำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบดว้ย
รำคำซ้ือและตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อม
จะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์ของฝ่ำยบริหำร รวมทั้งตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ กำรขนยำ้ย และ 
กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภำระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจกำรไดสิ้นทรัพยน์ั้นมำหรือเป็นผลจำกกำรใช้
สินทรัพยน์ั้นในช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือวตัถุประสงคต่์ำง ๆ 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถ 
วดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงจำกรำคำทุนหกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือโดยประมำณ เพ่ือลดรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรัพย ์ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอำยกุำรใชง้ำนไม่จ ำกดั 
 
 จ ำนวนปี 
อำคำร 10 20 และ 40 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 และ 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 10 20 และ 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  5 และ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 และ 10 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมำะสม ณ ทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืนทนัที (หมำยเหตุฯ ขอ้ 2.13) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ค  ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืท่ีกูม้ำทัว่ไปและท่ีกูม้ำโดยเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์
ท่ีเขำ้เง่ือนไขจะบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้นตลอดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงและเตรียมสินทรัพยน์ั้น 
ให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค์ โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน 
ในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค ์ส่วนรำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงิน
กูย้มืท่ีกูม้ำโดยเฉพำะท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อนจะถูกน ำมำ
หกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

 
2.11 ค่ำควำมนิยม 

 
ค่ำควำมนิยม คือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ระบุได ้และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือ
บริษทัร่วมนั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม จะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำโดยรวมเป็นส่วน
หน่ึงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้หรือบริษทัร่วม 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณ 
ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยท่ี
หน่วยนั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกนัซ่ึงคำดวำ่จะไดรั้บประโยชนจ์ำกค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวม
ธุรกิจท่ีค่ำควำมนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงำนด ำเนินงำนได ้
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2.12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

2.12.1 สิทธิกำรเช่ำ 
 
สิทธิกำรเช่ำแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม สิทธิกำรเช่ำตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ 

 
2.12.2 เคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำร 

 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือจะแสดงดว้ยรำคำทุน เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบริกำรท่ีไดม้ำ
จำกกำรรวมธุรกิจจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบริกำรมีอำยกุำร
ให้ประโยชน์ท่ีทรำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  
(ถำ้มี) วิธีตดัจ ำหน่ำยจะใชว้ิธีเส้นตรงเพ่ือปันส่วนตน้ทุนของเคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบริกำรตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 10 ปี และ 20 ปี ตำมล ำดบั 
 

2.12.3 สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมำมีลกัษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุน 
ในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยปุระมำณกำรใหป้ระโยชน์เป็นระยะเวลำ 5 ปี และ 10 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

 
2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดั เช่น ค่ำควำมนิยม ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำ 
รำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย
เทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของ 
กำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.14 สัญญำเช่ำระยะยำวในกรณทีี่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำ 
หักตน้ทุนทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำ เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่
ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บ
จำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 
 

2.15 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้ืมรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน โดยเงินกูย้ืม
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุน
กำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื  
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะ
ใชว้งเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด โดยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะถูกตั้งพกัไวร้อกำรรับรู้เม่ือมีกำรเบิกใชเ้งินกู ้แต่ถำ้หำกไม่มี
หลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้
ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 ภำษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภำษเีงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินได ้
จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำยกำร
ท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ีภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะ 
มีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พ่ือเสียภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบักำรตีควำม จะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษี 
แก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช้กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี
และกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ี
รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์
หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนได้ภำยในระยะเวลำ 
ท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจกำร 
มีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และ
ทั้ งสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมิน 
โดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำย
หน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัใหมี้โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนซ่ึงประกอบดว้ยโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์
 
2.17.1 โครงกำรสมทบเงนิ 

 
กลุ่มกิจกำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนโดยพนกังำนและกลุ่มกิจกำร 
และถูกบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิมเม่ือได้
จ่ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำร
จำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำน 
ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ 
 

2.17.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอำยุ 
 
กลุ่มกิจกำรจัดให้มีผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุเพ่ือจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน  
โดยจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงำนส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบั 
หลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน   
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุค  ำนวนโดย 
นักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำร
ผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
รัฐบำลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของหลกัทรัพยใ์กลเ้คียงกบั
ระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้
สมมติฐำนจะรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน  
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

2.18.1 ประมำณกำรหนีสิ้นทั่วไป 
 

กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินอนัเป็นภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว้
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผกูพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะส่งผลให้
กลุ่มกิจกำรตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรท่ีน่ำเช่ือถือของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย  

 

2.18.2 ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำร้ือถอน  
 

กลุ่มกิจกำรรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ของตน้ทุนค่ำร้ือถอนท่ีจะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินสุดสัญญำเช่ำ หน้ีสินค่ำร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุน 
ค่ำร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำร้ือถอนและอตัรำเงินเฟ้อในอนำคต มูลค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรของตน้ทุนค่ำร้ือถอนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรค ำนวณโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีประมำณข้ึน
โดยผูบ้ริหำร และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่ซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดง 
ในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้ดงักล่ำว 

 

2.20 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับ
งบกำรเงินรวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือผู ้ซ้ือรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคัญของ 
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้รับรู้โดยใชว้ิธีอตัรำส่วนของบริกำรท่ีให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบั
บริกำรทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 

รำยไดค่้ำเช่ำรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

รำยไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 
กรณีท่ีขำยสินคำ้หรือใหบ้ริกำรพร้อมกบัใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคำ้โดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทน) 
เป็นรำยกำรท่ีมีหลำยองคป์ระกอบ ซ่ึงส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคำ้งรับจำกลูกคำ้ตอ้งปันส่วนใหแ้ต่ละองคป์ระกอบของ
รำยกำรโดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม  
 
กลุ่มกิจกำรขำยสินคำ้และให้บริกำรพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ท่ีให้แก่ลูกคำ้  
คือ คะแนนสะสมจำกกำรเติมน ้ ำมนั กำรซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืมและกำรซ้ือสินคำ้และรับบริกำรอ่ืน ๆ เพื่อสะสมแตม้และ
ใช้ในกำรแลกซ้ือน ้ ำมนัส ำหรับกำรเติมน ้ ำมนัหรือแลกซ้ือสินคำ้อ่ืนในคร้ังถดัไปโดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเพ่ิมเติม 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้วดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม 
 

2.22 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
 

2.23 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดร้ำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผล 
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน คือ ฝ่ำยบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 ประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคญั ข้อสมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำรทำงบญัชี ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชีและใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  
ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียง
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยห์รือหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
3.1 ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม  

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวในหมำยเหตุฯ ขอ้ 2.11 มูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยั
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรใชห้น่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดในกำรค ำนวณ
มูลค่ำปัจจุบนั ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใช้ได้แก่ อตัรำกำรเจริญเติบโต อตัรำคิดลดซ่ึงสะท้อนถึง 
ควำมเส่ียงของหน่วยสินทรัพยน์ั้น (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) กำรก ำหนดขอ้สมมติฐำนมีควำมส ำคญัต่อกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยม 
 

3.2 กำรประมำณกำรที่เกีย่วกบักำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกกำรซ้ือเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำจำกกำรจ่ำยซ้ือ และพิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือ
เงินลงทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยบริกำร) ตำมท่ีเปิดเผย 
ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 37 
 
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดอ้ำศยัวิธีกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนเก่ียวขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยประมำณกำรตน้ทุน
ของอุปกรณ์ท่ีจะน ำมำเพ่ือทดแทน ปรับปรุงดว้ยอำยกุำรใชง้ำนคงเหลือ อตัรำกำรเติบโตของรำยได ้อตัรำค่ำสิทธิ และ
อตัรำกำรคิดลด นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรยงัใชข้อ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้
และเคร่ืองหมำยบริกำร  
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4 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ 
 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงินท่ีหลำกหลำย ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นตลำด (รวมถึง รำคำตลำด
ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง และ 
ควำมเส่ียงดำ้นทุน 
 

4.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 

(ก) ความเส่ียงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรอำจไดรั้บผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกควำมผนัผวนและวงจรของรำคำตลำด
ของผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียมซ่ึงไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีขนำดใหญ่และด ำเนินธุรกิจ 
ดำ้นปิโตรเลียมมำยำวนำน กลุ่มกิจกำรคำดว่ำควำมเส่ียงจำกรำคำตลำดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดงักล่ำวจะอยูใ่น
ระดบัปำนกลำง  

 

(ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยท่ี์อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงมีนัยส ำคญั ดงันั้นรำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำก 
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้มืซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มกิจกำรรักษำระดบัสัดส่วนกำรกูย้มืเงิน
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือใหก้ลุ่มกิจกำรมีสภำพคล่องสูงท่ีสุดในขณะท่ีตน้ทุนกำรกูย้มืต ่ำท่ีสุด  
 

กลุ่มกิจกำรมีกำรออกหุ้นกู้ในอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและใช้สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
ควำมเส่ียงกระแสเงินสดของจ ำนวนดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยพิจำรณำถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของ
กำรเปล่ียนดอกเบ้ียของหุน้กูจ้ำกอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีใหก้ลำยป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
 

4.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกิจกำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำก 
กำรให้สินเช่ือแก่ผูค้ำ้ส่งและลูกคำ้รำยยอ่ย รวมถึงลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระและรำยกำรท่ีไดผู้กพนัไวแ้ลว้ ควำมเส่ียง 
ดำ้นกำรให้สินเช่ือในส่วนของยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีควำมเส่ียงต ่ำ เน่ืองจำกควำมมัน่คงโดยรวม 
ของกลุ่มกิจกำร  
 

กำรประเมินควำมเส่ียงของลูกคำ้ไดด้ ำเนินกำรภำยในกลุ่มกิจกำร โดยพิจำรณำถึงสถำนะทำงกำรเงิน ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
ทำงธุรกิจ ประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัอ่ืน ระดบัควำมเส่ียงของลูกคำ้แต่ละรำยถูกก ำหนดโดยใช้ผลจำกกำรประเมิน
ภำยในของกลุ่มกิจกำรซ่ึงก ำหนดโดยฝ่ำยบริหำร ส ำหรับลูกคำ้แต่ละรำยจะถูกจดัประเภทควำมเส่ียงภำยใตแ้นวทำงปฏิบติัท่ี
ก ำหนดข้ึนภำยในกลุ่มกิจกำร ตั้งแต่ระดบัควำมเส่ียงต ่ำมำกถึงควำมเส่ียงสูงมำก กำรจดัประเภทควำมเส่ียงนั้นไดส้ะทอ้นถึง
ควำมเส่ียงในกำรผดินดัช ำระหน้ีของลูกคำ้ และเพ่ือใหค้ลำ้ยคลึงกบักำรจดัประเภทควำมเส่ียงท่ีก ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 
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4 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงนิ (ต่อ) 
 
4.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กลุ่มกิจกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดไวอ้ยำ่งพอเพียง 
อีกทั้งกลุ่มกิจกำรยงัจดัให้มีวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำร กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมตอ้งกำรกระแสเงินสดในอนำคต 
ผ่ำนแผนกำรเงินประจ ำปี รวมถึงแผนกำรเงินประจ ำปีส ำหรับปีต่อไปได้ผ่ำนกำรพิจำรณำให้เสร็จส้ินแลว้ เพ่ือให ้
ควำมมัน่ใจวำ่กำรประมำณกำรส ำหรับควำมตอ้งกำรในอนำคตจะมีกำรจดัหำวงเงินสินเช่ืออยำ่งเหมำะสม 
 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอำจเพ่ิมข้ึนถำ้ลูกคำ้ไม่สำมำรถจ่ำยหน้ีคืนให้กบักลุ่มกิจกำรภำยใตร้ะยะเวลำกำรช ำระหน้ี 
เพ่ือจดักำรกบัควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำรมีกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรเงินของลูกคำ้เป็นระยะ ๆ และอำจจะร้องขอ 
ใหลู้กคำ้บำงรำยวำงหนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำรหรือเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืนท่ีคลำ้ยคลึงกนัดงักล่ำว 
 

4.4 ควำมเส่ียงด้ำนทุน 
 
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีจะบริหำรทุนเพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และสำมำรถให้ผลประโยชน์แก่ 
ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย ในอนำคตกลุ่มกิจกำรอำจจะปรับจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยแก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้สำมำรถ 
มีโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรท ำแผนทำงกำรเงินประจ ำปี เพ่ือประมำณกำรเงินปันผลทั้งในปัจจุบนั
และอนำคตทุกปี 
 

4.5 กำรบญัชีส ำหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้โดยเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินท่ีใช้คือสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ีย (Interest rate swap contracts) กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรรับรู้เคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงิน ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และจะรับรู้ผลต่ำงท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำแลกเปล่ียน
อตัรำดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินเม่ือเกิดรำยกำร 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - งบกำรเงนิรวม 
 
กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนท่ีรำยงำนสำมส่วนงำน ซ่ึงประกอบดว้ยกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑแ์ก๊ส และวสัดุ
และอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำน
ในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 รำยได้ 
จำกกำรขำย

ผลติภัณฑ์น ำ้มนั
ปิโตรเลยีมและอ่ืน ๆ 

รำยได้ 
จำกกำรขำย
สินค้ำอุปโภค

บริโภค 

 
 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 106,521,331,870 1,207,963,985 99,982,943 107,829,278,798 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (99,483,481,485) (836,988,710) (65,592,292) (100,386,062,487) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 7,037,850,385 370,975,275 34,390,651 7,443,216,311 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    145,213,597 
รำยไดอ่ื้น    167,509,734 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (5,725,479,425) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (985,151,851) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (289,871,786) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     

   และบริษทัร่วม    (12,207,752) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    743,228,828 

ภำษีเงินได ้    (119,626,154) 

ก ำไรส ำหรับปี    623,602,674 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี    (2,602,686) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี    620,999,988 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - งบกำรเงนิรวม (ต่อ) 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำยได้ 
จำกกำรขำย

ผลติภัณฑ์น ำ้มนั
ปิโตรเลยีมและอ่ืน ๆ 

รำยได้ 
จำกกำรขำย
สินค้ำอุปโภค

บริโภค 

 
 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 83,793,963,049 791,917,878 38,709,437 84,624,590,364 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (77,762,081,799) (578,945,367) (29,910,005) (78,370,937,171) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 6,031,881,250 212,972,511 8,799,432 6,253,653,193 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน    94,412,436 
เงินปันผลรับ    1,398,556 
รำยไดอ่ื้น    142,133,611 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย    (4,475,032,531) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร    (803,462,138) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (188,441,618) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน     

   ในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม    42,245,269 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    1,066,906,778 

ภำษีเงินได ้    (153,832,571) 

ก ำไรส ำหรับปี    913,074,207 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี    (49,794,672) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี    863,279,535 

 
กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร โดยใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่จำกสินทรัพยท่ี์ตั้งในประเทศไทยและรำยได ้
ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหน่ึงรำยใดท่ีเป็นสำระส ำคญั  
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6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

     

เงินสดในมือ 355,239,369 302,783,273 727,000 806,044 
เงินฝำกธนำคำร     
   - กระแสรำยวนั 186,103,956 289,567,314 82,749,584 65,329,893 
   - ออมทรัพย ์ 454,431,526 318,647,349 370,488,220 214,990,100 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 995,774,851 910,997,936 453,964,804 281,126,037 
 

เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรและบริษทัประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรภำยในประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำก
ธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี)  

 

7 เงนิลงทุนระยะส้ันประเภทเผ่ือขำย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
  

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 2,745,404 793,499 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 15,000,000 - 
ขำยหลกัทรัพย ์ (2,697,471) (776,257) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (48,048) (17,242) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 14,999,885 - 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 14,999,885 - 
ขำยหลกัทรัพย ์ (1,993,099) - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 119,549 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 13,126,335 - 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้  280,047,619 170,761,351 185,026,145 119,904,917 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,036,932 19,780,840 109,420,046 97,754,067 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 303,084,551 190,542,191 294,446,191 217,658,984 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,357,565) (636,332) (1,109,832) (608,404) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 297,726,986 189,905,859 293,336,359 217,050,580 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 61,963,928 117,076,243 45,725,701 88,163,250 
สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้     
   ท่ีครบหน่ึงปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 682,260,562 552,590,367 550,138 550,138 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 49,728,658 67,791,385 20,785,561 18,461,643 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 394,825 532,213 281,780,627 184,798,200 

อ่ืน ๆ 93,399,796 89,199,364 7,801,577 10,722,296 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 887,747,769 827,189,572 356,643,604 302,695,527 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (27,945,825) (22,848,236) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 859,801,944 804,341,336 356,643,604 302,695,527 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 1,157,528,930 994,247,195 649,979,963 519,746,107 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ไม่เกินก ำหนด 252,323,974 128,229,275 264,287,149 175,501,423 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 37,326,208 51,082,898 29,229,923 40,694,932 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 6,184,637 6,432,238 396,151 1,254,116 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 5,414,311 4,036,209 369,085 - 
เกินกวำ่ 12 เดือน 1,835,421 761,571 163,883 208,513 

 303,084,551 190,542,191 294,446,191 217,658,984 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,357,565) (636,332) (1,109,832) (608,404) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 297,726,986 189,905,859 293,336,359 217,050,580 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียม 1,429,411,044 1,661,377,317 219,357,204 234,127,618 
สินคำ้อุปโภคบริโภค 153,252,749 72,242,954 - - 
ผลิตภณัฑแ์ก๊ส 10,483,850 6,004,672 - - 
ผลิตภณัฑอ่ื์น 148,120,859 184,426,810 34,484,738 41,612,544 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 41,642,832 67,477,162 7,356,314 15,465,472 

รวม 1,782,911,334 1,991,528,915 261,198,256 291,205,634 
หกั ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ     
    - ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียม (24,462,621) (408,727)  (20,835,431) (297,175) 
 ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั      
    - สินคำ้อุปโภคบริโภค (351,849) (2,086,781) - - 
สินคำ้คงเหลือ สุทธิ 1,758,096,864 1,989,033,407 240,362,825 290,908,459 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียมมูลค่ำ 218.34 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 มูลค่ำ 39.51 ล้ำนบำท) และมูลค่ำ  
184.28 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 มูลค่ำ 24.72 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั แสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำทุน  
 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซ่ึงก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งส ำรองผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัปิโตรเลียมไวท่ี้อตัรำร้อยละ 1 ของปริมำณ
กำรซ้ือในประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยอดผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียมไดร้วมผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัตอ้งส ำรองไว  ้
ขั้นต ่ำมีมูลค่ำ 119.65 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 ยอดผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียมได้รวมผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัตอ้งส ำรองไวข้ั้นต ่ำ 
มีมูลค่ำ 106.52 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
 

10 เงนิฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนัเป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (พ.ศ. 2560 เป็นเงินฝำกของ
บริษทัยอ่ยสองแห่ง) โดยเป็นเงินฝำกกบัสถำบนักำรเงินท่ีวำงไวเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัส ำหรับเงินกู ้เงินเบิกเกินบญัชี และหน้ีสิน
ภำระผกูพนัประเภทอ่ืน ๆ กบัสถำบนักำรเงิน 
 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี (พ.ศ. 2560 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 0.9 ต่อปี) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม  
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.2) - - 1,269,364,092 1,251,394,322 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.3) 679,497,660 696,195,304 704,999,990 704,999,990 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.4) 804,842,059 803,794,602 39,999,800 20,000,000 

 1,484,339,719 1,499,989,906 2,014,363,882 1,976,394,312 

 
11.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี  1,499,989,906 1,401,450,405 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 58,249,975 
ซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 64,999,990 
กำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพ่ิมของบริษทัร่วม 19,999,800 - 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (20,720,000) (25,900,000) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม (12,207,752) 42,245,269 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้   
   และบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียสุทธิจำกภำษีเงินได ้ (2,722,235) (41,055,733) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี  1,484,339,719 1,499,989,906 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,976,394,312 1,817,644,322 
กำรเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย - 73,750,000 
กำรจดัตั้งบริษทัยอ่ย 17,969,770 - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 20,000,000 
ซ้ือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 64,999,990 
กำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพ่ิมของบริษทัร่วม 19,999,800 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 2,014,363,882 1,976,394,312 
 

11.1.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

บริษทัย่อยที่บริษัทถือหุ้นทำงตรง 
 

บริษทั บพีทีีจี จ ำกดั 
 

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

บริษทั อินโนลเิจนท์ ออโตเมช่ัน จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบุคคลภำยนอกไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อินโนลิเจนท ์ออโตเมชัน่ 
จ ำกดั (INA) ในประเทศไทย เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันำอุปกรณ์ในกำรส่ือสำรขอ้มูลภำยในสถำนีบริกำร INA  
มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน  55,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 5.50  
ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุ้นจ ำนวน 32,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนของ 
INA ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นส ำหรับหุ้นจ ำนวน 32,998 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 90 บำท (ตำมกำรเรียกช ำระ
ค่ำหุน้) รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  2.97 ลำ้นบำท 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
11.1.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยที่บริษัทถือหุ้นทำงอ้อม 
 

บริษทั จติรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ซ้ือเงินลงทุน 
ในบริษทั จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั (JTC)  โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำก 
หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้ งส้ิน 440,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ลำ้นบำท มีผล 
ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตำมรำยละเอียด
ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 37.2 
 
บริษทั อินโนเทค กรีน เอ็นเนอย ีจ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอยี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้
สำมญัของบริษทั อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ  ำกดั (IGE) จำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 400,000 
หุ้น ในรำคำรวมทั้งส้ิน 5.80 ลำ้นบำท มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน IGE เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 
59.99 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยกลุ่มกิจกำรรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้
และส่วนแบ่งในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำของ IGE จ ำนวน 1.24 ลำ้นบำทในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวม โดยแสดงเป็นส่วนเกินจำกกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

 
11.1.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 399,998 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 10 ลำ้นบำท 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ ำกดั ไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิม 
ในสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม ในอตัรำหุ้นละ 25 บำท บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นส ำหรับหุ้นจ ำนวน 399,998 หุ้น เป็น
จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท และคงคำ้งช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลืออีก 2.20 ลำ้นบำท 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดยกลุ่มกจิกำร วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงปี 
  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 บำท บำท ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
          

บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 439,980,000 439,980,000 99.99 99.99 586,397,022 586,397,022 419,996,360 419,996,360 
บริษทั พีระมิด ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 - - 
บริษทั แอลไพน ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 749,775 58,332,495 
บริษทั เอม็ไพร์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 21,095,780 5,818,836 
บริษทั เอเวอร์เรสต ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.98 99.98 999,800 999,800 - - 
บริษทั แอนดีส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 
บริษทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 
บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอย ีจ ำกดั และ บริษทัยอ่ย  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 25,750,000 25,750,000 99.99 99.99 25,749,700 25,749,700 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั อินโนเทค กรีน เอน็เนอย ีจ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000,000 25,000,000 99.99 59.99 - - - - 
บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000,000 1,000,000 99.97 99.97 999,700 999,700 - - 
บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั และบริษทัยอ่ย จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 226,250,000 226,250,000 99.99 99.99 226,249,700 226,249,700 - - 
   - บริษทัยอ่ย          
         บริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 117,408,000 117,408,000 99.99 99.99 - - - - 
         บริษทั จิตรมำส แคทเทอร่ิง จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 45,000,000 - 69.99 - - - - - 
บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกดั  ขนส่งสินคำ้ 400,000,000 400,000,000 99.99 99.99 399,999,700 399,999,700 43,999,967 - 
บริษทั เอม็ไพร์ เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง 10,000,000 10,000,000 60.00 60.00 6,000,000 6,000,000 - - 
บริษทั บีพีทีจี จ ำกดั สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 25,000,000 - 59.99 - 14,999,950 - - - 
บริษทั อินโนลิเจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์ส่ือสำรขอ้มูลภำยใน    

    สถำนีบริกำร 
 

4,950,000 
 

- 
 

59.99 
 

- 
 

2,969,820 
 

- 
 

- 
 

- 
      1,269,364,092 1,251,394,322 485,841,882 484,147,691 

บริษทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุ้นสำมญั ยอดรวมของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในระหวำ่งปีมีจ ำนวน (1,138,862) บำท (พ.ศ. 2560 จ ำนวน (23,793) บำท) โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยทั้งหมดไม่มีสำระส ำคญั 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 
กลุ่มกจิกำร 

 
รำคำทุน 

 
วธีิส่วนได้เสีย 

 
เงนิปันผลระหว่ำงปี 

  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 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000,000 640,000,000 634,172,077 635,031,605 - - 
บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั  ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26(2) 38.26 64,999,990 64,999,990 45,325,583 61,163,699 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    704,999,990 704,999,990 679,497,660 696,195,304 - - 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงปี 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
        

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000,000 640,000,000 - - 
บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26 38.26 64,999,990 64,999,990 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    704,999,990 704,999,990 - - 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

54 

11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

(1) บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ำกดั (พีพีพี กรีน) เป็นกำรร่วมคำ้ระหว่ำงบริษทั กบับริษทั ท่ำฉำง กรีน เอ็นเนอร์ยี ่
จ  ำกดั และบริษทั อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ จ ำกดั พีพีพี กรีนเป็นบริษทัจ ำกดั ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัปำลม์แบบครบวงจร ทั้งน้ี พีพีพ ีกรีน เป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์ของกลุ่มกิจกำรในกำรลดภำระและ
ควำมเส่ียงในกำรจดัหำวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ้ำมนัดีเซล โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว
ในสดัส่วนร้อยละ 40  
 

เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พีพีพี กรีน ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของผูถื้อหุ้น โดยเปล่ียนผูถื้อหุ้นจำกบริษทั 
ท่ำฉำง กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั เป็นบริษทั ทีซีจี โฮลด้ิงส์ จ ำกดั โดยบริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว
ในสดัส่วนร้อยละ 40 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ยืมของกำรร่วมคำ้ บริษทัได้น ำใบหุ้นสำมญัของพีพีพี กรีน  
ไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัส ำหรับเงินกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 
 

(2) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุน้สำมญั
ท่ีออกใหม่จ ำนวน 6,499,999 หุน้ จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 13,000,000 หุน้ ในอตัรำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 65 ลำ้นบำท มีผลท ำให้บริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.26 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  
โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี สัญญำร่วมทุนของบริษทัในบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั 
มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร รวมทั้งกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนในกิจกรรม
เชิงเศรษฐกิจต่ำงๆ ซ่ึงตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นหรือตวัแทนของผูถื้อหุ้นทุกฝ่ำย ดงันั้นกลุ่มกิจกำร 
จึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำ ณ วนัท่ีซ้ือ  
มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 44,687 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมในมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้) 20,313 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในกำรซ้ือ 65,000 
 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละ
หน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่ได้มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ)  
 

บริษทั พีพีพ ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดัและบริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัไม่มีรำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำด 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 

11.3.1 กำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยมีสำระส ำคญั 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยสรุป 
 

บริษัท พพีพี ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,486,544 91,231,513 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  115,779,995 73,397,768 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 123,266,539 164,629,281 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,466,807,190 2,493,914,273 
   

รวมสินทรัพย์ 3,590,073,729 2,658,543,554 
   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียน  1,929,508,856 - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  70,781,291 93,167,837 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 2,000,290,147 93,167,837 
   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,353,390 977,796,704 
   

รวมหนีสิ้น 2,004,643,537 1,070,964,541 
   

สินทรัพย์สุทธิ 1,585,430,192 1,587,579,013 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 
11.3.1 กำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยมีสำระส ำคญั (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยสรุป 
 
บริษัท พพีพี ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั  
   

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยไดอ่ื้น 30,477,154 5,015,036 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (32,625,975) (27,957,998) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน (2,148,821) (22,942,962) 

ภำษีเงินได ้ - - 
   

ขำดทุนหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำน (2,148,821) (22,942,962) 
   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,148,821) (22,942,962) 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำร 
ในกำรร่วมค้ำดงักล่ำว) ซ่ึงได้ปรับปรุงด้วยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติตำมวิ ธีส่วนได้เสีย 
รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม และกำรปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร
และกำรร่วมคำ้ 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 
11.3.1 กำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยมีสำระส ำคญั (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป  
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียของเงินลงทุน 
ในกำรร่วมคำ้ 
 
บริษัท พพีพี ีกรีน คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป   
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,587,579,013 1,610,521,975 
ขำดทุนส ำหรับปี  (2,148,821) (22,942,962) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี  - - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   1,585,430,192 1,587,579,013 
   

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 40) 634,172,077 635,031,605 
   

มูลค่ำตำมบญัชี 634,172,077 635,031,605 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (ต่อ) 
 
11.3.2 กำรร่วมคำ้แต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 

 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำย 
ไม่มีสำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ   
   ซ่ึงแต่ละรำยกำรไม่มสีำระส ำคญั 45,325,583 61,163,699 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมค้ำ:   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 15,838,116 3,836,291 

   ขำดทุนเบด็เสร็จรวม 15,838,116 3,836,291 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม 
  สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย 

กลุ่มกจิกำร 
 

รำคำทุน 
 

วธีิส่วนได้เสีย 
 

เงนิปันผลระหว่ำงปี 
  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 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          

บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสินคำ้ 24.00 24.00 621,600,000 621,600,000 743,114,522 746,521,358 20,720,000 25,900,000 
บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั          
   เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 39,999,800 20,000,000 21,741,648 18,185,099 - - 
บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250,000 38,250,000 39,985,889 39,088,145 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    699,849,800 679,850,000 804,842,059 803,794,602 20,720,000 25,900,000 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  สัดส่วนของเงนิลงทุน วธีิรำคำทุน เงนิปันผลระหว่ำงปี 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
        

บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 39,999,800 20,000,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    39,999,800 20,000,000 - - 
 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
(1) เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือ

หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 1,529,999 หุ้น จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 2,000,000 หุ้น มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำร 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยกลุ่มกิจกำร
ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรียกช ำระเงินค่ำหุ้นของบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั ในอตัรำหุ้นละ 25 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 38.25 ลำ้นบำท ตำมสัญญำผูถื้อหุ้น กลุ่มกิจกำรได้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร 2 ท่ำน ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมกรรมกำร กลุ่มกิจกำรจึงมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัในบริษทั
ดงักล่ำว ถึงแมว้ำ่กลุ่มกิจกำรจะถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50.99 กต็ำม ดงันั้น บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั จึงถือเป็น
บริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำ ณ วนัท่ีซ้ือ 
มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 13,645 
ค่ำควำมนิยม (แสดงรวมในมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 24,605 

ส่ิงท่ีใชต้อบแทนในกำรซ้ือ 38,250 
 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละ
หน้ีสินรับมำสุทธิของบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไม่ไดมี้ผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน)  
ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 561.84 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 จ  ำนวน  
1,605.55 ลำ้นบำท) และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 743.11 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 
746.52 ลำ้นบำท) 
 

บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ ำกดัและบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั เป็นบริษทัจ ำกดัและหุ้นของ
บริษทัไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษทัร่วม 
 

11.4.1 บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยมีสำระส ำคญั 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยสรุป 
 

บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน)  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน 416,836,707 690,128,289 
   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,342,770,281 3,165,135,472 
   

รวมสินทรัพย์ 3,759,606,988 3,855,263,761 
   

หน้ีสินหมุนเวียน 575,296,099 479,743,734 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,057,195,788 1,234,226,294 
   

รวมหนีสิ้น 1,632,491,887 1,713,970,028 
   

สินทรัพย์สุทธิ 2,127,115,101 2,141,293,733 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยสรุป 
 

บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน)  
  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 1,773,973,839 1,500,652,020 
   

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 93,741,686 252,199,172 
ภำษีเงินได ้ (10,260,857) (6,866,759) 

ก ำไรหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำน 83,480,829 245,332,413 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (11,342,647) (160,242,324) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 72,138,182 85,090,089 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11.4.1 บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำร 
ในบริษทัร่วมดงักล่ำว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึง
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม และกำรปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
บริษทัร่วม 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 
 

บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป   
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,141,293,733 2,185,944,802 
ก ำไรส ำหรับปี 83,480,829 245,332,413 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี (11,342,647) (160,242,324) 
เงินปันผล (86,316,814) (107,900,000) 
กำรปรับปรุงยอ้นหลงัของงบกำรเงินของบริษทัร่วม(1) - (21,841,158) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2,127,115,101 2,141,293,733 

   

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 24)  456,240,300 459,647,136 
ค่ำควำมนิยม 286,874,222 286,874,222 
   

มูลค่ำตำมบญัชี 743,114,522 746,521,358 
 

(1) บริษทัร่วมไดท้ ำกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดยอ้นหลงัส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวของบริษัทร่วมไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงรับรู้ผลกระทบดงักล่ำวในงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.4.2 บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั  

 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรำย 
ไม่มีสำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม   
   ซ่ึงแต่ละรำยกำรไม่มสีำระส ำคญั 61,727,537 57,273,244 

   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบริษัทร่วม:   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 15,545,507 976,731 

   ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,545,507 976,731 

 
12 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน คือ เงินลงทุนในบริษทั ขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 9.55 ของจ ำนวนหุ้นทั้ งหมด  
โดยกลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ จ ำกดั จ ำนวน 4,979.40 พนัหุ้น ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ  
5 บำท ในรำคำหุน้ละ 80 บำทจำกบุคคลภำยนอกเป็นจ ำนวนเงินรวม 398.35 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั ขนส่งน ้ ำมันทำงท่อ จ ำกัด ตำมสัดส่วนกำร 
ลงทุนเดิม กล่ำวคือจ ำนวน 64,948.42 พนัหุ้น ในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 324.74 ล้ำนบำท  
โดยกลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวในรำคำหุน้ละ 2.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 162.37 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระส่วนท่ีเหลือ
ในวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรถือหุ้นสำมญัในบริษทั ขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ จ ำกดั จ ำนวน 69,927.82 พนัหุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท โดยกลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ จ ำนวน 4,979.40 พนัหุน้แลว้เตม็จ ำนวน ในรำคำหุน้ละ 80 บำท 
ส่วนหุน้สำมญัจ ำนวน 64,948.42 พนัหุน้ บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้แลว้เตม็จ ำนวนในรำคำหุน้ละ 5 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 
723.09 ลำ้นบำท 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 
 ที่ดนิและส่วน อำคำรและส่วน งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงที่ดนิ ปรับปรุงอำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 119,089,625 96,218,646 66,092,617 281,400,888 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (46,054,965) - (46,054,965) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัชี สุทธิ 93,674,952 49,640,297 66,092,617 209,407,866 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 93,674,952 49,640,297 66,092,617 209,407,866 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 17,732,401 56,478,066 74,210,467 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 50,562,729 (50,562,729) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (5,798,837) - (5,798,837) 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธิ (205,400) 205,400 - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 93,469,552 112,341,990 72,007,954 277,819,496 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 118,884,225 164,719,176 72,007,954 355,611,355 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (51,853,802) - (51,853,802) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัชี สุทธิ 93,469,552 112,341,990 72,007,954 277,819,496 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 93,469,552 112,341,990 72,007,954 277,819,496 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 97,585,845 16,102,281 113,688,126 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (457,915) - (457,915) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 75,849,471 (75,849,471) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (12,146,752) - (12,146,752) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 93,469,552 273,172,639 12,260,764 378,902,955 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 118,884,225 337,672,616 12,260,764 468,817,605 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (63,976,593) - (63,976,593) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (25,414,673) (523,384) - (25,938,057) 
รำคำตำมบญัชี สุทธิ 93,469,552 273,172,639 12,260,764 378,902,955 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

65 

13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 147,368,185 50,854,700 198,222,885 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (42,155,400) (42,155,400) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 123,509,167 8,175,916 131,685,083 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 123,509,167 8,175,916 131,685,083 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 601,127 601,127 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (2,283,950) (2,283,950) 
โอนจดัประเภทใหม่ (205,400) 205,400 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 123,303,767 6,698,493 130,002,260 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 147,162,785 51,661,227 198,824,012 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (44,439,350) (44,439,350) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 123,303,767 6,698,493 130,002,260 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 123,303,767 6,698,493 130,002,260 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (391,461) (391,461) 
โอนจดัประเภทใหม่ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) 3,000,000 - 3,000,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 126,303,767 6,307,032 132,610,799 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 150,162,785 51,661,227 201,824,012 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (44,830,811) (44,830,811) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (23,859,018) (523,384) (24,382,402) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 126,303,767 6,307,032 132,610,799 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สุทธิ (ต่อ) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงค์กำรใช้งำนของท่ีดินบำงรำยกำรจำกเพ่ือใช้งำนในกิจกำรเปล่ียนเป็น 
เพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำจำกบริษทัยอ่ย ดงันั้น บริษทัจึงโอนจดัประเภทท่ีดินดงักล่ำวจำกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ไปยงัอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน โดยมีมูลค่ำ 3 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (ท่ีดิน) บำงส่วนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงมีรำคำทุนมูลค่ำ  
43.97 ลำ้นบำท เป็นอสงัหำริมทรัพยท่ี์ใหบ้ริษทัยอ่ยเช่ำใชใ้นกำรด ำเนินงำน (พ.ศ. 2560 มูลค่ำ 40.97 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรและบริษทัมีมูลค่ำยติุธรรม 463.60 ลำ้นบำท และ  
331.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรม 389.40 ลำ้นบำท และ 331.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
อิสระซ่ึงวิธีน้ีใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำขำยในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ดงันั้นกลุ่มกิจกำร 
จึงจดัประเภทกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนอยูใ่นระดบั 2 
 
ในปีก่อน ๆ บริษทัรับรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินและอำคำรซ่ึงถือไวโ้ดยไม่มีวตัถุประสงค์กำรใช ้สืบเน่ืองมำจำกขอ้บ่งช้ี 
ท่ีแสดงวำ่รำคำตำมบญัชีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำยไดค่้ำเช่ำ 27,298,280 17,714,065 5,685,000 330,000 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก 
   อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด 
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรับงวด 

 
 

11,630,302 

 
 

10,845,956 

 
 

- 

 
 

- 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก 
   อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิด 
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรับงวด 

 
 

2,890,795 

 
 

2,083,688 

 
 

391,461 

 
 

2,283,950 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ  

 งบกำรเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรับปรุงทีด่นิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 568,601,042 2,679,817,871 2,828,552,216 164,344,286 1,795,657,797 624,563,929 8,661,537,141 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (944,800,606) (1,390,535,644) (76,994,250) (429,288,644) - (2,841,619,144) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (15,133,647) (1,960,908) (2,682,188) (131,436) - - (19,908,179) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 553,467,395 1,733,056,357 1,435,334,384 87,218,600 1,366,369,153 624,563,929 5,800,009,818 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ  553,467,395 1,733,056,357 1,435,334,384 87,218,600 1,366,369,153 624,563,929 5,800,009,818 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) - - 33,957,503 18,570,291 826,206 - 53,354,000 
ซ้ือสินทรัพย ์ 285,971,822 181,284,601 669,768,362 37,806,218 611,473,410 2,159,621,505 3,945,925,918 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (885,726) (2,134,430) (572,630) (6,695,436) - (10,288,222) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (6,017,808) (1,455,811) (1,532,416) (19,390) - (9,025,425) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 4,698,483 1,167,641,501 276,465,045 36,739,715 - (1,485,544,744) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (408,597,937) (347,997,352) (33,852,714) (122,164,921) - (912,612,924) 
โอนกลบัค่ำเผือ่ (กำรดอ้ยค่ำ) สุทธิ - (2,819,693) 139,906 32,864 - - (2,646,923) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 844,137,700 2,663,661,295 2,064,077,607 144,409,928 1,849,789,022 1,298,640,690 8,864,716,242 
        

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 859,271,347 4,020,820,998 3,806,079,461 296,357,873 2,241,816,688 1,298,640,690 12,522,987,057 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,352,379,102) (1,739,459,572) (151,849,373) (392,027,666) - (3,635,715,713) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (15,133,647) (4,780,601) (2,542,282) (98,572) - - (22,555,102) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 844,137,700 2,663,661,295 2,064,077,607 144,409,928 1,849,789,022 1,298,640,690 8,864,716,242 
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรับปรุงทีด่นิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ  844,137,700 2,663,661,295 2,064,077,607 144,409,928 1,849,789,022 1,298,640,690 8,864,716,242 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) - - 1,175,434 64,380 1,877,826 3,297,500 6,415,140 
ซ้ือสินทรัพย ์ 310,159,785 163,809,803 175,468,422 36,253,016 34,644,448 2,776,576,194 3,496,911,668 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (645,441) (1,026,253) (25,402) (1,026,065) - (2,723,161) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (27,106,826) (1,165,638) (107,196) (15,641) - (28,395,301) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 47,131,947 1,809,398,151 995,056,459 38,075,863 - (2,889,662,420) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (642,974,053) (465,636,267) (46,554,032) (135,987,784) - (1,291,152,136) 

กำรดอ้ยค่ำ สุทธิ - (17,354,896) (1,668,493) (490,789) - - (19,514,178) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 1,201,429,432 3,948,788,033 2,766,281,271 171,625,768 1,749,281,806 1,188,851,964 11,026,258,274 
        

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 1,216,563,079 5,949,516,306 4,975,539,164 366,934,051 2,275,477,986 1,188,851,964 15,972,882,550 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,978,592,775) (2,205,047,118) (194,718,922) (526,196,180) - (4,904,554,995) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (15,133,647) (22,135,498) (4,210,775) (589,361) - - (42,069,281) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 1,201,429,432 3,948,788,033 2,766,281,271 171,625,768 1,749,281,806 1,188,851,964 11,026,258,274 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงรับรู้ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและร้ำนสะดวกซ้ือบำงสำขำ จ ำนวน 19.51 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืน 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรับปรุงทีด่นิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 299,469,663 448,148,242 882,947,111 71,553,810 1,495,045,097 132,225,817 3,329,389,740 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (260,135,938) (657,167,789) (28,182,879) (397,196,323) - (1,342,682,929) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 299,469,663 188,012,304 224,210,235 43,370,931 1,097,848,774 132,225,817 1,985,137,724 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ  299,469,663 188,012,304 224,210,235 43,370,931 1,097,848,774 132,225,817 1,985,137,724 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 35,743,728 15,300,152 8,750,821 18,042,865 201,633,022 279,470,588 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (885,726) (1,025,704) (2,679) (209,785,057) - (211,699,166) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - - (72,498) (26,469) - - (98,967) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 3,215,586 102,978,398 18,029,868 23,694,644 - (147,918,496) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ - (31,702,923) (33,176,603) (14,498,575) (78,472,040) - (157,850,141) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 302,685,249 294,145,781 223,265,450 61,288,673 827,634,542 185,940,343 1,894,960,038 
        

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 302,685,249 585,833,730 914,313,031 103,621,044 1,144,456,772 185,940,343 3,236,850,169 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (291,687,949) (689,478,494) (42,332,371) (316,822,230) - (1,340,321,044) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 302,685,249 294,145,781 223,265,450 61,288,673 827,634,542 185,940,343 1,894,960,038 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิและส่วน
ปรับปรุงทีด่นิ 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ  302,685,249 294,145,781 223,265,450 61,288,673 827,634,542 185,940,343 1,894,960,038 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,115,872 4,491,410 2,645,472 7,276,756 100,234,639 116,764,149 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - (1,357,641) (753,447) (22,379) (213,636,367) - (215,769,834) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ - - (26,962) (56,482) - - (83,444) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 12,711,341 101,638,661 122,484,114 5,518,972 - (242,353,088) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (44,029,101) (40,548,020) (18,543,243) (66,873,909) - (169,994,273) 

โอนจดัประเภทใหม่ (หมำยเหตุขอ้ฯ 13) (3,000,000) - - - - - (3,000,000) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 312,396,590 352,513,572 308,912,545 50,831,013 554,401,022 43,821,894 1,622,876,636 
        

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 312,396,590 678,918,483 1,039,334,043 111,313,548 811,380,201 43,821,894 2,997,164,759 
หกั   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (326,404,911) (728,852,411) (60,482,535) (256,979,179) - (1,372,719,036) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - - (1,569,087) - - - (1,569,087) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 312,396,590 352,513,572 308,912,545 50,831,013 554,401,022 43,821,894 1,622,876,636 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 1.14 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรจ ำนวน 555.55 ลำ้นบำท) ไดร้วมอยูใ่นยอดกำรซ้ือเพิ่มข้ึน (กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ)  
 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษทัเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยยำนพำหนะ  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 935,348,681 1,842,011,986 183,985,653 1,092,376,677 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (111,826,639) (327,116,038) (41,476,099) (297,477,893) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 823,522,042 1,514,895,948 142,509,554 794,898,784 

 
15 สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยล่วงหน้ำ สุทธิ 
 

  
งบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,792,520,493 2,869,685 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) 19,187,082 - 
จ่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ 1,926,441,622 273,685 
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ (874,894,686) (759,411) 

รวม 2,863,254,511 2,383,959 
หกั  สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีครบหน่ึงปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8) (552,590,367) (550,138) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 2,310,664,144 1,833,821 
   

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 2,863,254,511 2,383,959 
จ่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ 1,836,400,053 252,631 
ตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ (1,143,754,696) (718,559) 

รวม 3,555,899,868 1,918,031 
หกั  สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีครบหน่ึงปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8) (682,260,562) (550,138) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 2,873,639,306 1,367,893 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน สุทธิ  
 งบกำรเงนิรวม 

  โปรแกรม เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์ และเคร่ืองหมำย  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่ำงตดิตั้ง บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 79,531,026 35,360,840 1,490,858 116,382,724 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (36,821,364) - - (36,821,364) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 42,709,662 35,360,840 1,490,858 79,561,360 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 42,709,662 35,360,840 1,490,858 79,561,360 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) 1,150,570 - 53,269,507 54,420,077 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,396,032 74,664,227 - 77,060,259 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (23,835) - - (23,835) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 85,650,534 (85,650,534) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (16,631,906) - (1,340,970) (17,972,876) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 115,251,057 24,374,533 53,419,395 193,044,985 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 179,271,360 24,374,533 54,760,365 258,406,258 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (64,020,303) - (1,340,970) (65,361,273) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 115,251,057 24,374,533 53,419,395 193,044,985 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 115,251,057 24,374,533 53,419,395 193,044,985 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) - - 7,100,000 7,100,000 
ซ้ือสินทรัพย ์ 9,258,686 28,623,224 - 37,881,910 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (57,653) - - (57,653) 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 16,761,168 (16,761,168) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (25,093,152) - (2,560,933) (27,654,085) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 116,120,106 36,236,589 57,958,462 210,315,157 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 204,219,125 36,236,589 61,860,365 302,316,079 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (88,099,019) - (3,901,903) (92,000,922) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 116,120,106 36,236,589 57,958,462 210,315,157 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  โปรแกรม   
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์ เคร่ืองหมำย  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่ำงตดิตั้ง กำรค้ำ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 57,170,426 35,360,840 141,664 92,672,930 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,238,840) - - (20,238,840) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 36,931,586 35,360,840 141,664 72,434,090 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 36,931,586 35,360,840 141,664 72,434,090 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,474,758 74,182,498 - 75,657,256 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 85,360,534 (85,360,534) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (13,307,828) - (14,166) (13,321,994) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 110,459,050 24,182,804 127,498 134,769,352 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 144,005,718 24,182,804 141,664 168,330,186 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (33,546,668) - (14,166) (33,560,834) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 110,459,050 24,182,804 127,498 134,769,352 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ 110,459,050 24,182,804 127,498 134,769,352 
ซ้ือสินทรัพย ์ 8,079,443 28,001,860 - 36,081,303 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 16,518,168 (16,518,168) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (22,489,915) - (14,166) (22,504,081) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ 112,566,746 35,666,496 113,332 148,346,574 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 168,603,329 35,666,496 141,664 204,411,489 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (56,036,583) - (28,332) (56,064,915) 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ 112,566,746 35,666,496 113,332 148,346,574 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 ค่ำควำมนิยม 
 

  งบกำรเงนิรวม 

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม     
รำคำทุน   52,982,548 - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ   - - 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ   52,982,548 - 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี สุทธิ   52,982,548 - 
กำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37)   - 52,982,548 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี สุทธิ   52,982,548 52,982,548 

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม     
รำคำทุน   52,982,548 52,982,548 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ   - - 

รำคำตำมบญัชี สุทธิ   52,982,548 52,982,548 

 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ส่วนงำน
อำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดซ่ึงอำ้งอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ  5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร 
กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกว่ำ
อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด ำเนินงำนอยู ่



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 
   ร้อยละ 

    

อตัรำกำรเติบโต   3 
อตัรำคิดลด   11 
 
ขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีไดถู้กใชเ้พ่ือกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่อตัรำกำรเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตท่ีรวมอยูใ่นรำยงำน
ของอุตสำหกรรม และอตัรำคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัรำท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 
 
หำกขอ้สมมติฐำนในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเปล่ียนไป โดยอตัรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ 1 ต่อปี หรืออตัรำคิดลด
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี กจ็ะยงัคงไม่มีกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินมดัจ ำ  118,402,118 89,819,447 12,059,739 10,581,254 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 7,907,778 2,222,394 - - 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 12,478,727 7,203,942 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 25,540,110 - 25,540,110 - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 164,328,733 99,245,783 37,599,849 10,581,254 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 เงนิเบกิเกนิบญัชีจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดคงเหลือตน้ปี 519,507,655 306,225,068 - - 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) - 13,294,117 - - 
กระแสเงินสด:     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (519,507,655) 199,988,470 - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี - 519,507,655 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินเป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่ำว
เป็นเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไม่มีหลกัประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MOR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี บริษทัไดช้ ำระคืน 
เงินเบิกเกินบญัชีทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ. 2561 
 

20 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 5,228,482,907 3,722,604,812 586,092,416 517,432,155 
เจำ้หน้ีอ่ืน 648,036,140 398,503,598 104,915,861 88,145,668 
เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,104,033 84,841,448 24,256,501 19,505,095 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,371,089 1,555,154 78,028,003 47,610,991 
รำยไดร้อกำรรับรู้      
   - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 61,592,930 90,789,418 15,525,116 13,769,544 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 320,055,812 221,918,014 33,327,436 79,395,177 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 6,334,642,911 4,520,212,444 842,145,333 765,858,630 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,600,000,000 500,000,000 - - 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 500,000 - - 
กระแสเงินสด:     
กูย้มืเพ่ิม 24,550,000,000 21,300,000,000 600,000,000 - 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มื (24,750,000,000) (20,200,500,000) (300,000,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,400,000,000 1,600,000,000 300,000,000 - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัของ 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั จ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท และ 300 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 เป็นของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 1,600 ลำ้นบำท) 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทั้งน้ี มีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียในระหวำ่งวนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึง 
วนัท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2560 ก ำหนดกำรคืนเงินตน้และจ่ำยดอกเบ้ียอยูร่ะหวำ่งวนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561) 

 
22 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ สุทธิ 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ภำยใน 1 ปี 200,548,225 282,051,933 40,451,118 121,175,547 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 324,666,551 379,916,010 19,890,531 60,077,877 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 76,385,170 220,450,829 - 263,772 

 601,599,946 882,418,772 60,341,649 181,517,196 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต     
          ของสญัญำเช่ำกำรเงิน (28,264,298) (49,313,650) (1,832,014) (6,252,910) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำม     
   สญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 573,335,648 833,105,122 58,509,635 175,264,286 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ สุทธิ (ต่อ) 
 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินไม่รวมดอกเบ้ียจ่ำยในอนำคต มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน สุทธิ 573,335,648 833,105,122 58,509,635 175,264,286 
หกั  ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     

          ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี สุทธิ (186,298,953) (260,693,086) (38,894,820) (116,754,651) 

 387,036,695 572,412,036 19,614,815 58,509,635 

 
กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดคงเหลือตน้ปี 833,105,122 558,432,245 175,264,286 382,804,960 
กระแสเงินสด:     
จ่ำยช ำระคืน (260,913,259) (280,878,940) (116,754,651) (207,540,674) 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:     
เพ่ิมข้ึนของสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,143,785 555,551,817 - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 573,335,648 833,105,122 58,509,635 175,264,286 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
23.1 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ยเงินกูย้มืดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,232,342,069 1,313,266,448 947,182,589 476,886,448 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 2,289,173,830 441,743,823 1,822,393,310 310,493,823 
     

รวมเงินกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงิน  3,521,515,899 1,755,010,271 2,769,575,899 787,380,271 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,755,010,271 953,448,051 787,380,271 418,298,051 
กระแสเงินสด:     
กูย้มืเพ่ิม 2,640,000,000 1,200,000,000 2,600,000,000 600,000,000 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มื (871,041,646) (398,437,780) (615,351,646) (230,917,780) 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้มื (2,510,005) - (2,510,005) - 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้มื 57,279 - 57,279 - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 3,521,515,899 1,755,010,271 2,769,575,899 787,380,271 

 
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของเงินกู้ยืมระยะยำวของกลุ่มกิจกำรและบริษทั คือร้อยละ 4.06 ต่อปี  
(พ.ศ. 2560 ร้อยละ 3.09 ต่อปี) และร้อยละ 4.06 ต่อปี (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 5.40 ต่อปี) ตำมล ำดบั 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (ต่อ) 
 

23.1 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ยเงินกูย้มืดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวของกลุ่มกิจกำรเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัประกันจำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศ 
ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 

 
 
 

ล ำดบัที ่

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 
(บำท) 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560 
(บำท) 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงนิต้น 

 
 

ก ำหนดกำร 
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 

      

1 93,702,778 133,861,111 THBFIX (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

2 41,791,045 59,701,492 THBFIX (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

3 131,250,000 187,500,000 THBFIX (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

4 - 66,666,667 อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
5 175,710,000 236,070,000 

 
THBFIX (6 เดือน) บวก 

อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 
ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

6 190,800,000 256,320,000 THBFIX (6 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

7 175,000,000 275,000,000 BIBOR (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกส้ินไตรมำส ทุกส้ินไตรมำส 

8 214,180,000 287,740,000 THBFIX (6 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

9 153,800,355 252,151,001 อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
10 252,147,613 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
11 150,000,000 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
12 155,552,000 - THBFIX (3 เดือน) บวก 

อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 
ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

13 488,029,508 -  MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
14 181,483,325 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
15 980,847,275 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
16 97,222,000  - เงินฝำกประจ ำ 12 เดือนบวก

อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 
ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

17 40,000,000 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

รวม 3,521,515,899 1,755,010,271    



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (ต่อ) 
 
23.1 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ยเงินกูย้มืดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิของบริษทั 
 
เงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัเป็นเงินกูย้ืมสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศดงัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

 
 
 

ล ำดบัที ่

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 
(บำท) 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560 
(บำท) 

 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
ร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระคืนเงนิต้น 

 
 

ก ำหนดกำร 
จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 

      

1 93,702,778 133,861,111 THBFIX (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

2 41,791,045 59,701,492 THBFIX (3 เดือน) บวก 
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

3 - 66,666,667 อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
4 175,000,000 275,000,000 BIBOR (3 เดือน) บวก 

อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 
ทุกส้ินไตรมำส ทุกส้ินไตรมำส 

5 153,800,355 252,151,001 อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
6 252,147,613 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
7 150,000,000 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
8 155,552,000 - THBFIX (3 เดือน) บวก 

อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 
ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

9 488,029,508 -  MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
10 181,483,325 - MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
11 980,847,275 - อตัรำคงท่ี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 
12 97,222,000 

 
- 
 

เงินฝำกประจ ำ 12 เดือนบวก
อตัรำส่วนเพิ่มคงท่ี 

ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

รวม 2,769,575,899 787,380,271    

 
กลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวดงักล่ำว เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

23.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   - ณ อตัรำคงท่ี 1,536,795,243 318,817,667 1,536,795,243 318,817,667 
   - ณ อตัรำลอยตวั 1,984,720,656 1,436,192,604 1,232,780,656 468,562,604 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,521,515,899 1,755,010,271 2,769,575,899 787,380,271 

 
23.3 ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ภำยใน 1 ปี  1,232,342,069 1,313,266,448 947,182,589 476,886,448 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,289,173,830 441,743,823 1,822,393,310 310,493,823 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,521,515,899 1,755,010,271 2,769,575,899 787,380,271 

 
23.4 วงเงินกูย้มื 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 3,456.65 ลำ้นบำท  
(พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 613.21 ลำ้นบำท)  



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 หุ้นกู้ สุทธิ  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

     

หุน้กู ้สุทธิ 3,396,674,774 3,391,806,850 3,396,674,774 3,391,806,850 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี สุทธิ (1,699,406,866) - (1,699,406,866) - 

หุน้กู ้สุทธิ 1,697,267,908 3,391,806,850 1,697,267,908 3,391,806,850 
 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำรและบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,391,806,850 1,691,597,388 3,391,806,850 1,691,597,388 
กระแสเงินสด:     
ออกหุน้กู ้ - 1,700,000,000 - 1,700,000,000 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กู ้ - (3,845,000) - (3,845,000) 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:     
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู ้ 4,867,924 4,054,462 4,867,924 4,054,462 

ยอดคงเหลือปลำยปี 3,396,674,774 3,391,806,850 3,396,674,774 3,391,806,850 
 

หุ้นกู้ประกอบด้วย 
   งบกำรเงนิรวมและ   

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดกำรจ่ำย 

วนัที่ออกหุ้นกู้ วนัที่ครบก ำหนดช ำระคืน ระยะเวลำ (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) ช ำระดอกเบีย้ 
       

19 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 19 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 3 1,500 1,500 ร้อยละ 4.25 รำยไตรมำส 
8 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 3 100 100 ร้อยละ 3.80 รำยไตรมำส 

1 สิงหำคม พ.ศ. 2559 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562 3 100 100 ร้อยละ 3.80 รำยไตรมำส 
28 กนัยำยน พ.ศ. 2560 28 กนัยำยน พ.ศ. 2563 3 1,000 1,000 ร้อยละ 3.38 รำยไตรมำส 
15 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 5 700 700 ร้อยละ 3.75 รำยไตรมำส 

หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินรอตดับญัชี  (3.33) (8.19)   

   3,396.67 3,391.81   
 

หุ้นกูท้ ั้งหมดดงักล่ำวเป็นหุ้นกูแ้บบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท และบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
และขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้น
สญัญำ เป็นตน้ 
 

อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำรและบริษทั คือ ร้อยละ 4.02 ต่อปี (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.14 ต่อปี) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงักำรเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 76,852,881 49,650,399 47,613,477 36,226,252 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - 548,795 - - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,122,913 14,913,417 6,171,048 4,723,412 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 1,997,467 1,769,281 1,210,148 1,119,008 

 93,973,261 66,881,892 54,994,673 42,068,672 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   ผล (ก ำไร) ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร     
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้น     
      ประชำกรศำสตร์ - (3,739,291) - 1,872,992 
   ผลขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร     
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน - 4,844,612 - 3,005,472 
   ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์    - 9,758,292 - 1,432,949 

 - 10,863,613 - 6,311,413 
     

โอนไปบริษทัยอ่ย - - - (712,562) 

 - - - (712,562) 
     

จ่ำยช ำระเงินจำกโครงกำร     
   จ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (1,210,841) (892,624) (320,299) (54,046) 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 92,762,420 76,852,881 54,674,374 47,613,477 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษทัมีกำรโอนพนกังำนไปบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ ำนวน 84 คน โดยบริษทัไดโ้อนผลประโยชน์พนกังำน
หลงักำรเกษียณอำยขุองพนกังำนท่ีโอนไปใหบ้ริษทัยอ่ยดว้ย 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงักำรเกษยีณอำยุ (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial Technique) ท่ีส ำคญั ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน 
มีดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคิดลด 2.31 -  3.06 2.31 -  3.47 2.31 2.31  
อตัรำกำรข้ึนของเงินเดือน 2.00 -  6.00 2.00 -  6.00 2.00 - 6.00 2.00 - 6.00 
อตัรำกำรลำออก 0.00 - 71.00 0.00 - 71.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 
อตัรำกำรตำย TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 
 
 งบกำรเงนิรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมตฐิำน กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมตฐิำน กำรลดลงของข้อสมมตฐิำน 
    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.17 ถึง 15.37 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.93 ถึง 18.44 
อตัรำกำรข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.10 ถึง 18.44 ลดลง ร้อยละ 5.58 ถึง 15.60 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 6.67 ถึง 16.22 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.73 ถึง 5.62 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมตฐิำน กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมตฐิำน กำรลดลงของข้อสมมตฐิำน 
    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7.17 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.93 
อตัรำกำรข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.10 ลดลง ร้อยละ 7.42 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 6.67 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.06 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน ขณะท่ีให้ขอ้สมมติฐำนอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติั
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบั (มูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงักำรเกษยีณอำยุ (ต่อ) 
 
วิธีกำรและประเภทของขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำง 14.50 ปี ถึง 32.14 ปี  
โดยส่วนของบริษทั คือ 23.88  ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงก ำหนด
อตัรำชดเชยลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั  
ร่ำงพระรำชบญัญติัดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใช้หลงัจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กลุ่มกิจกำรและบริษทัประมำณว่ำจะมี
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน 19.24 ลำ้นบำท และ 15.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกฎหมำยมีผล
บงัคบัใช ้
 

26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 77,790,669 42,049,138 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (44,650,692) (55,055,253) (13,883,595) (31,412,234) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี สุทธิ 33,139,977 (13,006,115) (13,883,595) (31,412,234) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใช ้
   ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน 27,878,541 20,348,427 1,739,526 1,574,500 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะใช ้
   ประโยชนเ์กินกวำ่ 12 เดือน 104,488,792 75,256,549 33,272,049 30,701,796 

 132,367,333 95,604,976 35,011,575 32,276,296 
     

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดือน (27,425,757) (23,992,503) (10,464,280) (14,408,016) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ     
   เกินกวำ่ 12 เดือน (71,801,599) (84,618,588) (38,430,890) (49,280,514) 

 (99,227,356) (108,611,091) (48,895,170) (63,688,530) 
     

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี สุทธิ 33,139,977 (13,006,115) (13,883,595) (31,412,234) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (13,006,115) (60,730,290) (31,412,234) (46,448,027) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37) - (16,687,283) - - 
ลดในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 31) 46,146,092 62,238,736 17,528,639 13,773,510 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  - 2,172,722 - 1,262,283 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 33,139,977 (13,006,115) (13,883,595) (31,412,234) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

88 

26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในระหวำ่งปี ซ่ึงยงัมิไดมี้กำรหกักลบกนัส ำหรับหน่วยงำนภำษีเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

        
     สิทธิกำรเช่ำ   
 ค่ำเผ่ือ  ประมำณกำร ค่ำผลติ และค่ำเช่ำ   
 หนีส้งสัยจะสูญ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ หนีสิ้น ส่ือโฆษณำ จ่ำยล่วงหน้ำ อ่ืน ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,668,834 9,419,456 14,227,355 11,695,813 36,734,329 18,859,189 95,604,976 
เพ่ิม / (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน 2,011,046 3,776,028   3,474,966   (784,339)  25,746,285  2,538,371   36,762,357  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 6,679,880 13,195,484 17,702,321 10,911,474 62,480,614 21,397,560 132,367,333 
        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 3,960,445 8,861,083 9,199,653 9,346,877 18,080,631 12,226,397 61,675,086 
เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน 708,389 558,373 2,854,980 2,348,936 18,653,698 6,632,792 31,757,168 
เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 2,172,722 - - - 2,172,722 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 4,668,834 9,419,456 14,227,355 11,695,813 36,734,329 18,859,189 95,604,976 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในระหวำ่งปี ซ่ึงยงัมิไดมี้กำรหกักลบกนัส ำหรับหน่วยงำนภำษีเดียวกนั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

       
 ค่ำซ่อมแซม   เคร่ืองหมำย   
 สถำนีบริกำร สัญญำเช่ำกำรเงนิ สัญญำเช่ำซ้ือ บริกำร อ่ืน ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (20,737,063) (30,470,098) (23,734,333) (10,488,839) (23,180,758) (108,611,091) 
(เพ่ิม) / ลด ในก ำไรหรือขำดทุน 702,104 16,264,945 15,716,992 1,098,895 (24,399,201) 9,383,735 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (20,034,959) (14,205,153) (8,017,341) (9,389,944) (47,579,959) (99,227,356) 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (22,929,924) (35,235,208) (21,630,629) - (42,609,615) (122,405,376) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 37)  - - - (10,965,642) (5,721,641) (16,687,283) 
(เพ่ิม) / ลด ในก ำไรหรือขำดทุน 2,192,861 4,765,110 (2,103,704) 476,803 25,150,498 30,481,568 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 (20,737,063) (30,470,098) (23,734,333) (10,488,839) (23,180,758) (108,611,091) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในระหวำ่งปี ซ่ึงยงัมิไดมี้กำรหกักลบกนัส ำหรับหน่วยงำนภำษีเดียวกนั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ     
  อสังหำริมทรัพย์     
 ค่ำเผ่ือ เพ่ือกำรลงทุน - ประมำณกำร ค่ำผลติ   
 หนีส้งสัยจะสูญ ที่ดนิ หนีสิ้น ส่ือโฆษณำ อ่ืน ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 121,681 4,771,804 8,697,059 11,695,813 6,989,939 32,276,296 
เพ่ิม / (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน 100,286 - 1,481,658 (784,339) 1,937,674 2,735,279 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 221,967 4,771,804 10,178,717 10,911,474 8,927,613 35,011,575 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 21,785 4,771,804 6,500,891 9,346,877 3,923,476 24,564,833 
เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน 99,896 - 933,885 2,348,936 3,066,463 6,449,180 
เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 1,262,283 - - 1,262,283 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 121,681 4,771,804 8,697,059 11,695,813 6,989,939 32,276,296 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีในระหว่ำงปี ซ่ึงยงัมิได้มีกำรหักกลบกันส ำหรับ
หน่วยงำนภำษีเดียวกนั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สัญญำเช่ำกำรเงนิ อ่ืน ๆ รวม 

 บำท บำท บำท 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (25,746,365) (37,942,165) (63,688,530) 
(เพ่ิม) / ลด ในก ำไรหรือขำดทุน 18,279,326 (3,485,966) 14,793,360 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (7,467,039) (41,428,131) (48,895,170) 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (34,407,471) (36,605,389) (71,012,860) 
(เพ่ิม) / ลด ในก ำไรหรือขำดทุน 8,661,106 (1,336,776) 7,324,330 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 (25,746,365) (37,942,165) (63,688,530) 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนั้น กลุ่มกิจกำรไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีจ ำนวน 50.83 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 36.15 ลำ้นบำท) ท่ีเกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 254.15 ลำ้นบำท  
(พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 180.77 ลำ้นบำท) ท่ีสำมำรถยกไปเพ่ือหักกลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน  
254.15 ลำ้นบำทจะหมดอำยุในระหว่ำง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2560 จ  ำนวนเงิน 180.77 ลำ้นบำทจะหมดอำยุในระหว่ำง 
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566) 
 

27 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ 33,229,128 26,209,952 5,028,038 738,318 
เงินประกนัคู่สญัญำ 19,517,292 21,593,814 19,077,093 20,241,857 
ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน 7,909,550 5,652,224 4,191,127 3,548,150 
อ่ืน ๆ 29,093 35,982 16,363 35,982 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 60,685,063 53,491,972 28,312,621 24,564,307 

 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น  
 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 1,670,000,000 1,670,000,000 1,185,430,000 2,855,430,000 
 

หุน้สำมญัจดทะเบียนทั้งหมดซ่ึงมีรำคำมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  มีจ ำนวน 1,670,000,000 หุน้ หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 

29 ส ำรองตำมกฎหมำย  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 116,065,920 81,305,616 116,065,920 81,305,616 
จดัสรรระหวำ่งปี 33,035,120 34,760,304 33,035,120 34,760,304 

ยอดคงเหลือปลำยปี 149,101,040 116,065,920 149,101,040 116,065,920 
 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งตั้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้

 

30 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรสุทธิสำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 230,936,543 (463,883,703) 50,545,634 (35,273,610) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 1,330,952,973 936,384,637 192,889,815 173,456,085 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำและ     
   ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหนำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 1,143,754,696 874,894,686 718,559 759,411 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 217,119,437 193,169,129 87,099,856 70,502,799 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน     
   หลงักำรเกษียณอำย ุ(หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 17,120,380 16,682,698 7,381,196 5,842,420 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 2,838,895,543 2,321,988,301 664,212,733 632,862,309 
ค่ำโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย 529,326,515 512,519,716 268,443,923 259,160,935 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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31 ภำษเีงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 165,772,246 216,071,307 45,619,881 59,368,046 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 26) (46,146,092) (62,238,736) (17,528,639) (13,773,510) 

รวมภำษีเงินได ้ 119,626,154 153,832,571 28,091,242 45,594,536 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีเงินไดมี้ยอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 743,228,828 1,066,906,778 688,793,635 740,800,623 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 20 20 20 
ผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้ 148,645,766 213,381,356 137,758,727 148,160,125 
     

ผลกระทบ     
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (57,629,125) (83,137,132) (110,416,439) (104,440,432) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 10,876,011 12,911,766 748,954 1,874,843 
   ขำดทุนทำงภำษีส ำหรับปีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
      สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 17,733,502 10,676,581 - - 

ภำษีเงินได ้ 119,626,154 153,832,571 28,091,242 45,594,536 

 
อตัรำภำษีเงินได้ท่ีแท้จริงถวัเฉล่ียท่ีใช้ส ำหรับกลุ่มกิจกำรและบริษทั คือ อตัรำร้อยละ 16.10 และร้อยละ 4.08 ตำมล ำดับ  
(พ.ศ. 2560 ร้อยละ 14.42 และร้อยละ 6.15 ตำมล ำดบั) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท) 624,741,536 913,098,000 660,702,393 695,206,087 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.37 0.55 0.40 0.42 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

33 เงนิปันผลจ่ำย 
 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัของปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.17 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 1,670 ลำ้นหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 283.90 ลำ้นบำท 
บริษทัจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำ
จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และ
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร จะค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั รัชกิจ โฮลด้ิง จ ำกดัและกลุ่มครอบครัววิจิตรธนำรักษ ์ซ่ึงถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 32.24 
และร้อยละ 9.54 ตำมล ำดบั หุน้ท่ีเหลือถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป 
 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 
 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน คือ กิจกำรท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลใกลชิ้ดกรรมกำรบริษทัหรือกิจกำรท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นกรรมกำรบริษทั 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
34.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 406,500,635 337,908,637 
   - บริษทัร่วม 120,386,708 94,778,938 102,605,859 75,789,686 
   - กำรร่วมคำ้ 6,179,267 705,349 5,825,996 705,349 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 987,321,978 892,940,200 982,332,984 887,839,636 
     

รำยไดค่้ำขนส่ง     
   - บริษทัยอ่ย - - 574,235,421 658,585,074 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 614,783 - 614,783 

 

34.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     
   และบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 356,458,143 288,231,996 
   - บริษทัร่วม 2,567,876 - 899,876 - 
   - กำรร่วมคำ้ 1,666,794 - 450,000 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 752,100 848,000 724,500 780,000 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
34.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     
   - บริษทัยอ่ย - - 246,419,093 231,343,322 
   - บริษทัร่วม 960,000 - 960,000 - 
     

รำยไดอ่ื้น     
   - บริษทัยอ่ย - - 84,892 2,975 
   - บริษทัร่วม 43,579 780,381 12,986 26,500 
   - กำรร่วมคำ้ 620,645 48,213 - 4,898 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 371,040 134,855 19,200 17,200 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 211,905,763 103,246,281 
   - กำรร่วมคำ้ 13,552 6,749,175 13,552 6,749,175 
     

ซ้ือสินคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 24,661,960 24,854,499 
   - กำรร่วมคำ้ 17,368 - 17,368 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,158,945,673 3,267,664,919 1,200,919,215 992,992,265 
     

ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 57,765,721 87,005,882 
   - บริษทัร่วม 435,646,024 377,395,113 45,046,033 5,658,391 
     

ค่ำเช่ำจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 559,570 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 60,000 60,000 - - 
     

ค่ำสำธำรณูปโภคจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 748,474 1,473,252 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 92,862 88,036 - - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำส่งเสริมกำรขำยจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 2,388,143 29,040,925 
   - กำรร่วมคำ้ 24,919 - 24,919 - 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 4,010,212 6,336,357 
     

ค่ำน ้ำมนัรถ     
   - บริษทัยอ่ย - - 10,699,477 9,002,910 
     

ค่ำบริกำรอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 208,915 9,054,633 
     

ค่ำซ่อมแซมจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 375,153 989,113 
   - บริษทัร่วม 97,223 - 97,223 - 
   - กำรร่วมคำ้ 355,581 7,901 291,152 4,928 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 172,162 - - - 
     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     
   - บริษทัยอ่ย - - 11,469,530 5,099,164 
   - บริษทัร่วม 37,633 - - - 
   - กำรร่วมคำ้ 124,090 - - - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 5,911,411 8,956,605 2,394,500 2,409,858 
     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์     
   - บริษทัยอ่ย - - 12,831,398 5,791,277 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 88,486,584 81,270,478 
   - บริษทัร่วม 11,611,529 5,068,022 9,597,797 4,732,330 
   - กำรร่วมคำ้ 965,749 595,785 965,749 595,785 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 10,459,654 14,117,033 10,369,916 11,155,474 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 22,449,730 16,281,618 105,998,023 91,246,584 
เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 587,202 840,234 3,422,023 6,507,483 
เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน - 164,542 - - 
เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน - 2,494,446 - - 
เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 23,036,932 19,780,840 109,420,046 97,754,067 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - บริษทัยอ่ย - - 18,173,694 16,459,821 
   - บริษทัร่วม 61,085,980 35,775,288 6,077,807 3,045,274 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 18,053 49,066,160 5,000 - 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.4 ลูกหนีแ้ละเจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 281,406,925 184,438,200 
   - บริษทัร่วม 21,123 129,000 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 13,702 43,213 13,702 - 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 360,000 360,000 360,000 360,000 
     

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 75,716,107 47,571,784 
   - บริษทัร่วม 2,219,794 - 2,210,292 - 
   - กำรร่วมคำ้ 10,175 6,825 4,744 3,643 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 13,141,120 1,548,329 96,860 35,564 

 
34.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 3,180,906,353 2,128,840,353 
เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งปี 12,000,000 99,777,600 13,917,719,691 21,574,634,600 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งปี - (99,777,600) (12,714,946,764) (20,522,568,600) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 12,000,000 - 4,383,679,280 3,180,906,353 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - 179,344,866 106,664,640 
   - กำรร่วมคำ้ 13,552 - 13,552 - 

   13,552 - 179,358,418 106,664,640 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 172,607,561 101,091,290 
   - กำรร่วมคำ้ 13,552 6,749,175 13,552 6,749,175 

 13,552 6,749,175 172,621,113 107,840,465 

 
บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 
 
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้ให้เงินกูย้ืมระยะสั้ นแก่กำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง โดยเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็น 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 12 ลำ้นบำท ท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทั้งน้ีมีก ำหนดช ำระคืน
เงินตน้และจ่ำยดอกเบ้ียในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 760,000,000 25,000,000 
เงินใหกู้ย้มืจ่ำยระหวำ่งปี - - 1,700,000,000 750,000,000 
เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งปี - - (245,700,000) (15,000,000) 

ยอดคงเหลือปลำยปี - - 2,214,300,000 760,000,000 
หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่     
            กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง     
            ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - (536,400,000) (190,000,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ - - 1,677,900,000 570,000,000 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     
   - บริษทัยอ่ย - - - 1,315,069 

 - - - 1,315,069 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.6 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   - บริษทัยอ่ย - - 39,298,202 2,154,814 

 - - 39,298,202 2,154,814 

 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำทท่ีไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปีในสำมปีแรก และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วน
เพ่ิมคงท่ีต่อปีในปีถดัมำ โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ทั้งน้ี ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
บริษทัยอ่ยไดช้ ำระคืนเงินกูค้รบถว้นแลว้ทั้งจ ำนวน 
 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกบับริษทัย่อยสองแห่ง เงินให้กู ้ยืมระยะยำว
ดังกล่ำวเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยมี
ก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้ืมระยะยำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
และวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ตำมล ำดบั 
 
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 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำกูย้ืมระยะยำวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงในสกุลเงินบำทท่ีไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ีย 
ทุกส้ินเดือน เงินกูร้ะยะยำวส้ินสุดในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2566 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ที่เกีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 48,530,900 233,120,900 
เงินกูย้มืระหวำ่งปี - - 1,019,528,000 1,151,629,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี - - (920,272,000) (1,336,219,000) 

ยอดคงเหลือปลำยปี - - 147,786,900 48,530,900 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยูใ่น     
   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - บริษทัยอ่ย - - 847,608 540,268 

 - - 847,608 540,268 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียจ่ำย     
   - บริษทัยอ่ย - - 4,010,212 6,336,357 

 - - 4,010,212 6,336,357 
 

บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพ่ิมคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

34.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 72,023,462 64,944,972 66,992,420 61,505,438 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 6,765,043 5,046,191 5,983,231 4,568,592 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 78,788,505 69,991,163 72,975,651 66,074,030 

 

35 มูลค่ำยุตธิรรม 
 

35.1 กำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจะจ ำแนกระดับขอ้มูลตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัข้อมูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 มูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 

35.2 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิที่รับรู้ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ข้อมูล 

ระดบั 1 
ข้อมูล 

ระดบั 2 
ข้อมูล 

ระดบั 3 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

   เบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผือ่ขำย - 13,126,335 - 13,126,335 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

   เบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทเผือ่ขำย - 14,999,885 - 14,999,885 

 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรแห่งหน้ี ซ่ึงวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำซ้ือขำยท่ีสำมำรถสังเกตได้
โดยตรง อำ้งอิงจำก thaimutualfund.com (ขอ้มูลระดบั 2) 
 

35.3 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิที่ไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 

รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงิน
ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืนและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและ
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะสั้ น มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีระยะเวลำครบก ำหนดสั้น 
 

(ก) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
และหุ้นกู้ 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินและหุ้นกูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใชข้อ้มูลระดบัท่ี 2 กำรค ำนวณมูลค่ำ
ยติุธรรมจะค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของตลำด  
ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมสญัญำ 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 มูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 

35.3 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิที่ไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 

(ก) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
และหุ้นกู้ (ต่อ) 

 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน หน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและหุน้กู ้มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่ำตำมสัญญำ มูลค่ำยุตธิรรม มูลค่ำตำมสัญญำ มูลค่ำยุตธิรรม 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,214,300,000 2,176,971,735 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 3,521,515,899 3,442,414,208 2,769,575,899 2,704,866,177 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 573,335,648 544,850,806 58,509,635 58,960,248 
หุน้กู ้ 3,400,000,000 3,404,672,866 3,400,000,000 3,404,672,866 
     

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 760,000,000 745,208,592 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,755,010,271 1,728,666,306 787,380,271 773,270,690 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 833,105,122 823,143,982 175,264,286 176,792,424 
หุน้กู ้ 3,400,000,000 3,427,880,390 3,400,000,000 3,427,880,390 
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36 ภำระผูกพนัและสัญญำที่ส ำคญั 
 
36.1 ภำระผูกพนั 

 
ภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ     
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 649,821,858 152,367,626 49,557,868 23,900,376 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 147,365 - 147,365 

 649,821,858 152,514,991 49,557,868 24,047,741 

 
ภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณทีี่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง
ระยะยำว สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน และสญัญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 1,090,235,815 830,838,321 32,177,595 30,578,011 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,341,033,197 2,647,268,871 40,010,520 45,559,839 
เกินกวำ่ 5 ปี 10,023,254,917 7,594,046,044 966,000 3,864,000 

 14,454,523,929 11,072,153,236 73,154,115 80,001,850 

 
ภำระผูกพนัภำยใต้หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัภำยใตห้นงัสือสัญญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงิน
ส ำหรับสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนักบับริษทัคำ้น ้ ำมนัหลำยแห่งและเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนเป็นมูลค่ำรวม 1,927.16 ลำ้นบำท 
และมูลค่ำ 502.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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36 ภำระผูกพนัและสัญญำที่ส ำคญั (ต่อ) 
 

36.2 สัญญำที่ส ำคญั 
 

สัญญาซ้ือขายน า้มนั 
 

กลุ่มกิจกำรไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยน ้ำมนั (สญัญำฯ) กบับริษทัคำ้น ้ ำมนัหลำยแห่ง ประเภทสินคำ้และรำคำถูกก ำหนดไวใ้น
สัญญำฯ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร สัญญำฯ ดงักล่ำวมีผลเร่ิมตั้งแต่วนัที่ระบุในสัญญำฯ และ
สำมำรถต่ออำยไุดต้ำมขอ้ก ำหนดในสญัญำฯ 
 

สัญญาขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง 
 

บริษัทได้ท ำสัญญำกับบริษทั เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ำกัด โดยบริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษทั เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ำกัด  
ให้ขนส่งน ้ ำมนัเช้ือเพลิงตำมรำคำและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำนบัตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหำคม 
พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

36.3 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง
ส ำหรับหุน้กูจ้  ำนวน 700 ลำ้นบำทเพ่ือเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมอตัรำ THBFIX (6 เดือน) 
บวกอตัรำส่วนเพ่ิม โดยสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวมีระยะเวลำบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
ถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

37 กำรรวมธุรกจิ  
 

37.1 เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำย
หุ้นสำมญักบับุคคลภำยนอก เพ่ือซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (GFA) ซ่ึงเป็น
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ GFA ในรำคำ 205 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ
มูลค่ำต่อหุน้ หุน้ละ 6,985 บำท โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ใน GFA ของกลุ่มกิจกำร คิดเป็นร้อยละ 99.98 
 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บโอนหุ้นทั้งจ ำนวนจำกบุคคลภำยนอก โดยไดจ่้ำยเงินค่ำซ้ือ
หุ้นสำมญัในงวดแรกส ำหรับหุ้นจ ำนวน 29,350 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 144 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือจ่ำยเป็นเงินสด 
แก่ผูถื้อหุน้เดิมของ GFA เม่ือบรรลุขอ้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยหุน้สำมญั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560  
ผูถื้อหุน้เดิมของ GFA ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำซ้ือขำยหุน้สำมญัแลว้ 
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37 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 

37.1 เงนิลงทุนในบริษทั จ ีเอฟ เอ คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ำกดั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับำท 
  

เงินสด 205,000 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 205,000 
 

รำยละเอียดของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 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 
 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละ
หน้ีสินรับมำสุทธิของ GFA แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไม่ไดมี้ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
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37 กำรรวมธุรกจิ (ต่อ) 
 

37.2 เงนิลงทุนในบริษทั จติรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั จิตรมำส 
แคเทอร่ิง จ ำกดั (JTC) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจผลิตและขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยเป็น
กำรจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุน้ จำกหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุน้ ในรำคำหุ้นละ 100 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ลำ้นบำท มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุน 
จดทะเบียนทั้งหมด 
 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับำท 
  

เงินสด 31,500 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 31,500 
 

รำยละเอียดของประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พนับำท 
  

ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 28,795 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,139 
อำคำรและอุปกรณ์  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 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดม้ำและก ำลงัพิจำรณำกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ ดงันั้น ประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีสูงกวำ่รำคำซ้ือขำ้งตน้จ ำเป็นตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตำมมูลค่ำยติุธรรมและผลของกำรปันส่วนตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ 
โดยคำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 



บริษัท พทีีจ ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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38 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัได้ออกหุ้นกู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลกัประกันในสกุลเงินบำท มูลค่ำ  
1,400 ลำ้นบำท ซ่ึงมีระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกู ้หุน้กูด้งักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีก ำหนด
ช ำระดอกเบ้ียทุกสำมเดือน ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS-03
	NOTES

