
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง 

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนรวมและ

งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแส  

เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล  

ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงิน

รวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ  

สอบทานอื ่น การสอบทานนี ้ม ีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้า  

ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า 

จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว

ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการ

สอบทานของข้าพเจ้า  

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

 

อมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 1,343,515 995,775 292,172 453,965

เงินลงทุนระยะส้ันประเภทเผื่อขาย 12,161 13,126 - -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ 6 1,261,603 1,157,529 668,167 649,980

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.5 12,000 12,000 4,833,610 4,383,679

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 2,939 729 559 549

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 14.6 - - 636,408 536,400

สินคาคงเหลือ สุทธิ 1,848,193 1,758,097 277,374 240,363
-

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,480,411 3,937,256 6,708,290 6,264,936

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน - 6,560 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น สุทธิ 1,919 4,262 1,919 2,062

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิ 14.6 - - 1,735,458 1,677,900

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - - 1,284,364 1,269,364

เงินลงทุนในการรวมคา 7 670,120 679,498 705,000 705,000

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 797,325 804,842 40,000 40,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 723,094 723,094 - -

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สุทธิ 8 359,531 378,903 132,514 132,611

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 9 11,296,239 11,026,258 1,607,669 1,622,877

สิทธิการเชาและคาเชาที่ดินจายลวงหนา สุทธิ 2,880,680 2,873,639 1,251 1,368

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 208,636 210,315 147,810 148,347

คาความนิยม 52,983 52,983 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 85,531 77,791 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 174,269 164,329 41,594 37,599

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 17,250,327 17,002,474 5,697,579 5,637,128

รวมสินทรัพย 21,730,738 20,939,730 12,405,869 11,902,064

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

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม
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บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 5,787,815 6,334,643 864,130 842,145

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 2,150,000 1,400,000 600,000 300,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.7 - - 207,113 147,787

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 185,801 186,299 37,427 38,895

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 1,332,633 1,232,342 1,042,786 947,183

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป สุทธิ 12 199,976 1,699,407 199,976 1,699,407

ภาษีเงินไดคางจาย 156,945 39,639 19,799 14,465

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,813,170 10,892,330 2,971,231 3,989,882

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ สุทธิ 341,417 387,037 11,490 19,615

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 11 2,273,083 2,289,174 1,873,390 1,822,393

หุนกู สุทธิ 12 3,093,782 1,697,268 3,093,782 1,697,268

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

หลังการเกษียณอายุ 99,413 92,762 57,380 54,674

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 47,353 44,651 14,265 13,884

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 65,446 60,684 30,443 28,313

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,920,494 4,571,576 5,080,750 3,636,147

รวมหนี้สิน 15,733,664 15,463,906 8,051,981 7,626,029

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

- หุนสามัญจํานวน 1,670,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

- หุนสามัญจํานวน 1,670,000,000 หุน

มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

สวนเกินมูลคาหุน 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

- สํารองตามกฎหมาย 152,994 149,101 152,994 149,101

ยังไมไดจัดสรร 2,995,085 2,479,281 1,345,464 1,271,504

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (47,645) (39,781) - -

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 5,955,864 5,444,031 4,353,888 4,276,035

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 41,210 31,793 - -

รวมสวนของเจาของ 5,997,074 5,475,824 4,353,888 4,276,035

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 21,730,738 20,939,730 12,405,869 11,902,064

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

4



บริษทั พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ 28,654,743 24,752,192 3,421,515 3,138,295

ตนทุนขายและการใหบริการ (26,118,010) (22,848,936) (3,187,637) (2,951,548)

กําไรขั้นตน 2,536,733 1,903,256 233,878 186,747

รายไดจากการใหเชาสินทรัพยและบริการอื่น 34,259 29,780 159,806 142,720

รายไดอื่น 43,390 34,113 80,865 55,117

คาใชจายในการขาย (1,634,691) (1,354,135) (146,017) (146,363)

คาใชจายในการบริหาร (240,529) (204,558) (172,042) (147,899)

ตนทุนทางการเงิน (86,679) (66,481) (64,685) (45,939)

สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนใน

การรวมคาและบริษัทรวม 7.1 (9,005) (15,166) - -

กําไรกอนภาษีเงินได 643,478 326,809 91,805 44,383

ภาษีเงินได 13 (124,364) (57,414) (13,952) (5,960)

กําไรสําหรับงวด 519,114 269,395 77,853 38,423

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 519,697 269,281 77,853 38,423

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (583) 114 - -

519,114 269,395 77,853 38,423

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.31 0.16 0.05 0.02

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

กําไรสําหรับงวด
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บริษทั พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรสําหรับงวด 519,114 269,395 77,853 38,423

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

      - การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 26 32 - -

      - สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการรวมคา

            และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (7,890) (18,425) - -

      - ภาษีเงินไดของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

         เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - - - -

   รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม

         เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (7,864) (18,393) - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได (7,864) (18,393) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 511,250 251,002 77,853 38,423

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 511,833 250,888 77,853 38,423

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (583) 114 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 511,250 251,002 77,853 38,423

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากัด (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สวนแบงขาดทุน สวนเกินจาก

เบ็ดเสร็จอื่น การเพิ่มสัดสวน รวมสวนของ

 ทุนที่ออกและ  สวนเกิน  สํารอง เงินลงทุน จากการรวมคา การถือหุน รวมองคประกอบอื่น ผูเปนเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย และบริษัทรวม ในบริษัทยอย ของสวนของเจาของ ของบริษัทใหญ อาํนาจควบคุม เจาของ

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด

สํารองตามกฎหมาย - - 1,921 (1,921) - - - - - - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 269,281 32 (18,425) - (18,393) 250,888 114 251,002

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

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 149,101 2,479,281 119 (41,140) 1,240 (39,781) 5,444,031 31,793 5,475,824

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด

สํารองตามกฎหมาย - - 3,893 (3,893) - - - - - - -

เงินลงทุนในบริษัทยอยของสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - 10,000 10,000

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 519,697 26 (7,890) - (7,864) 511,833 (583) 511,250

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 152,994 2,995,085 145 (49,030) 1,240 (47,645) 5,955,864 41,210 5,997,074

ขอมูลทางการเงินรวม 

สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท พทีีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น

 ทุนที่ออกและ สวนเกนิ  สํารอง เงินลงทุน รวมองคประกอบอื่น รวมสวนของ

ชําระแลว  มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย ของสวนของเจาของ  เจาของ

พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท พันบาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด

สํารองตามกฎหมาย - - 1,921 (1,921) - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 38,423 - - 38,423

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 117,987 964,239 - - 3,937,656

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 149,101 1,271,504 - - 4,276,035

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับงวด

สํารองตามกฎหมาย - - 3,893 (3,893) - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 77,853 - - 77,853

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 152,994 1,345,464 - - 4,353,888

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถงึ 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

8



บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวด 643,478 326,809 91,805 44,383

รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงนิสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

   - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 704,911 554,940 43,564 46,290

- คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหา

หุนกูและเงินกูยืมรอตัดบัญชี 11, 12 1,307 1,176 1,307 1,176

- ประมาณการหนี้สินคารื้อถอน 195 54 48 29

- (การกลับรายการ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ 3,010 416 (279) 416

- คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังการเกษียณอายุ 6,651 5,023 2,706 1,846

- (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยสุทธิ (256) 567 (22) 182

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 9 11,327 212 - 31

- กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน (9) - - -

- (การกลับรายการ) คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 9 (7,163) 3,427 - -

- (การกลับรายการ) คาเผื่อการลดลงของมูลคา

สินคาคงเหลือและคาเผื่อสินคาลาสมัย (22,899) 302 (19,803) 243

- ดอกเบี้ยรับ (376) (12) (69,397) (45,125)

- ดอกเบี้ยจาย 85,372 65,211 63,377 44,696

- สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 7.1 9,005 15,166 - -

   กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 1,434,553 973,291 113,306 94,167

   การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (69,959) (132,856) (430) (18,866)

- สินคาคงเหลือ (67,197) 126,286 (17,208) (16,833)

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (9,940) (8,949) (3,995) (331)

- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (412,870) 130,049 19,292 41,799

- หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,382 1,401 1,569 187

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 875,969 1,089,222 112,534 100,123

- รับจากดอกเบี้ย 73 12 51,876 24,856

- จายคาดอกเบ้ีย (84,226) (63,042) (63,585) (44,875)

- จายภาษีเงินได (14,383) (9,161) (8,250) (6,580)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 777,433 1,017,031 92,575 73,524

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จาย) จากเงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน 6,560 (3,000) - -

เงินสดจายคาสิทธิการเชาและคาเชาที่ดิน (359,139) (383,894) - -

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะส้ันสุทธิ 1,000 - - -

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (11,481) (20,892) - -

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (752,488) (724,903) (15,854) (62,707)

เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 1,238 656 968 4,106

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (7,174) (19,164) (7,027) (19,164)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.5 - - 2,195,727 2,151,505

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.5 - - (2,645,658) (2,918,040)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.6 - - 142,434 31,800

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.6 - - (300,000) -

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น 133 - 133 -

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น - (3,000) - (3,000)

เงินสดจายชําระคาหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 7.1 - - (15,000) -

เงินสดจายชําระคาหุนเพ่ิมทุนของบริษัทรวม 7.4 (2,200) - (2,200) -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,123,551) (1,154,197) (646,477) (815,500)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจายเจาหนี้สัญญาเชาการเงิน (46,118) (77,034) (9,593) (41,317)

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ - (113,277) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 7,250,000 7,100,000 300,000 300,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 (6,500,000) (7,050,000) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.7 - - 273,700 216,594

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.7 - - (214,374) (114,445)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 11 400,000 300,000 400,000 300,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 11 (316,088) (190,207) (253,688) (126,285)

เงินสดรับจากหุนกู 12 1,400,000 - 1,400,000 -

เงินสดจายเพ่ือไถถอนหุนกู 12 (1,500,000) - (1,500,000) -

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาหุนกู 12 (3,936) - (3,936) -

เงินสดรับชําระคาหุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 10,000 - - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 693,858 (30,518) 392,109 534,547

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จํากัด  (มหาชน) ยังไมไดตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 347,740 (167,684) (161,793) (207,429)

ยอดคงเหลือตนงวด 995,775 910,998 453,965 281,126

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,343,515 743,314 292,172 73,697

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

 - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดภายในสามเดือน 1,343,515 743,314 292,172 73,697

1,343,515 743,314 292,172 73,697

รายการที่มิใชเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

- ซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยยังไมไดชําระเงิน 968 1,871 - -

- ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังไมไดชําระเงิน 202,759 373,305 11,209 23,279

- ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนโดยยังไมไดชําระเงิน 10,290 11,111 10,290 11,111

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิระหวางกาลแบบยอในหนา 12 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ คือ 

เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ 

“กลุ่มกิจกำร” 

 

กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร คือ กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์แก๊ส วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำร

น้ ำมัน และสินค้ำอุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำกิจกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยพันบำท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่น ำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลำดหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับ

ภำษำไทยเป็นหลัก 

 

3 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำ  

งบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบำยในหมำยเหตุฯ ข้อ 3.2 

 

3.1 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมที่เกี่ยวข้อง 

 

เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลมุกิจกำรไดปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมและมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินที่มกีำรปรับปรุงซึ่งมผีลบงัคับใชส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ตนในหรอืหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยกำรปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำวไมมีผลกระทบอยำงเปนสำระส ำคัญตอกลุมกิจกำร  

 

กลุมกิจกำรไมไดน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผล

บังคับใชส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช้ ผูบริหำร 

ของกลุมกิจกำรอยูระหวำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำวมำใช 
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3.2 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 

กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยนโยบำยกำรบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรำยได้มีดังนี้ 

 

กำรขำยสินค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรมีกำรขำยสินค้ำบำงส่วนในรูปแบบซึ่งเป็นกำรขำยสินค้ำพร้อมขนส่งสินค้ำไปยังจุดหมำยที่ลูกค้ำได้ระบุไว้ใน

สัญญำ กลุ่มกิจกำรประเมินว่ำภำระในด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำไปยังจุดส่งมอบตำมที่ระบุในสัญญำไม่ใช่ภำระที่ต้องปฏิบัติแยก

ต่ำงหำกจำกกำรขำยสินค้ำ ดังนั้น กลุ่มกิจกำรจึงรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อได้โอน 

กำรควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ณ จุดส่งมอบ ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจกำรได้น ำส่งสินค้ำไปยัง

จุดหมำยที่ลูกค้ำได้ระบุไว้ตำมสัญญำ โดยรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในลักษณะดังกล่ำวจะรับรู้ตำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำ

จะมีสิทธิได้รับ สุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด 

 

กำรให้บริกำร 

 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ โดยรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรเป็นเส้นตรงตำมสัดส่วนของเวลำ

ที่ได้ให้บริกำรแล้วต่อระยะเวลำที่ต้องให้บริกำรทั้งสิ้นตำมสัญญำ ส ำหรับสัญญำที่มีหลำยภำระที่ต้องปฏิบัติ รำคำของรำยกำรจะถูก

ปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญำโดยใช้กำรปันส่วนรำคำตำมเกณฑ์รำคำขำยแบบเอกเทศของสินค้ำและ

บริกำร 

 

กำรบัญชีส ำหรับโปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ โดยโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำที่ให้คือ คะแนนสะสมจำก

กำรเติมน้ ำมัน กำรซื้ออำหำรและเครื่องดื่มและกำรซื้อสินค้ำและบริกำรอ่ืน เพื่อสะสมแต้มและใช้ในกำรแลกซื้อน้ ำมันส ำหรับ

กำรเติมน้ ำมันหรือแลกซื้อสินค้ำอ่ืนในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติม  กลุ่มกิจกำรจะรับรู้คะแนนสะสมจำก

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ เป็นหนี้สินตำมสัญญำ ณ จุดที่ลูกค้ำได้รับสิทธิเมื่อมีกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำร โดยจ ำนวนสิ่ง

ตอบแทนทั้งหมดจะต้องปันส่วนให้แต้มและสินค้ำหรือบริกำรตำมรำคำขำยแบบเอกเทศของแต้มและสินค้ำหรือบริกำร และกลุ่ม

กิจกำรจะรับรู้หนี้สินจำกคะแนนสะสมเป็นรำยได้เมื่อลูกค้ำน ำคะแนนมำใช้ หรือเมื่อคะแนนหมดอำยุ  

 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเรื่องรำยได้ฉบับใหม่นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อข้อมูล 

ทำงกำรเงินที่น ำเสนอของกลุ่มกิจกำร 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนที่รำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์แก๊ส และวัสดุและ

อุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำรน้ ำมัน กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะ

เดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 

รำยไดจ้ำกกำร 

ขำยผลติภณัฑ ์

น้ ำมนัปโิตรเลยีม

และอืน่ ๆ 

รำยไดจ้ำก

กำรขำย

สนิคำ้อปุโภค

บรโิภค 

รำยได ้

คำ่ขนสง่(1) 

กำรตดั

บญัชี

รำยกำร

ระหวำ่งกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 28,244,540 381,811 408,006 (379,614) 28,654,743 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร (25,959,927) (255,033) (282,664) 379,614 (26,118,010) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,284,613 126,778 125,342 - 2,536,733 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำสินทรัพย์และบริกำรอ่ืน     34,259 

รำยได้อ่ืน     43,390 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย     (1,634,691) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร     (240,529) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน     (86,679) 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ      

   และบริษัทร่วม     (9,005) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     643,478 

ภำษีเงินได้     (124,364) 

ก ำไรส ำหรับงวด     519,114 

ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรับงวดสุทธิ      

   จำกภำษีเงินได ้     (7,864) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด     511,250 

 

(1) ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกี่ยวกับรำยได้ค่ำขนส่งตำมตำรำงข้ำงต้นนั้นได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่

น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนเท่ำนั้น ทั้งนี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 รำยได้ค่ำ

ขนส่งจำกลูกค้ำภำยนอกจะแสดงรวมในรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันปิโตรเลียมและอ่ืน ๆ ตำมที่อธิบำยในหมำยเหตุฯ ข้อ 3.2 
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หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

15 

 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 

รำยไดจ้ำกกำร 

ขำยผลติภณัฑ ์

น้ ำมนัปโิตรเลยีม

และอืน่ ๆ 

รำยไดจ้ำก

กำรขำยสนิคำ้

อปุโภค

บรโิภค 

รำยได ้

คำ่ขนสง่  

กำรตดับญัชี

รำยกำร

ระหวำ่งกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 24,464,509 263,011 352,446 (327,774) 24,752,192 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร (22,753,509) (178,464) (244,737) 327,774 (22,848,936) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,711,000 84,547 107,709 - 1,903,256 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำสินทรัพย์และ      

   บรกิำรอ่ืน     29,780 

รำยได้อ่ืน     34,113 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย     (1,354,135) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร     (204,558) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน     (66,481) 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุน      

   ในกำรร่วมค้ำ และบริษัทรว่ม     (15,166) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     326,809 

ภำษีเงินได้     (57,414) 

ก ำไรส ำหรับงวด     269,395 

ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรับงวดสุทธิ      

   จำกภำษีเงินได ้     (18,393) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด     251,002 

 

กลุ่มกิจกำรมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร โดยใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ต้ังในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดที่เป็นสำระส ำคัญ 
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5 กำรประมำณกำร 

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย

กำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและ

แหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น สุทธิ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ลูกหนี้กำรค้ำ 277,413 280,048 184,165 185,026 

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 48,014 23,037 106,959 109,420 

รวมลกูหนี้กำรค้ำ 325,427 303,085 291,124 294,446 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,607) (5,358) (831) (1,110) 

ลูกหนี้กำรค้ำ สุทธ ิ 318,820 297,727 290,293 293,336 

ลูกหนี้กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 3,051 395 308,803 281,781 

ลูกหนี้อ่ืน 969,439 887,353 69,071 74,863 

รวมลกูหนี้อ่ืน 972,490 887,748 377,874 356,644 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29,707) (27,946) - - 

ลูกหนี้อ่ืน สุทธ ิ 942,783 859,802 377,874 356,644 

ลูกหนี้กำรค้ำและลกูหนี้อ่ืน สุทธ ิ 1,261,603 1,157,529 668,167 649,980 

 

ลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 275,937 252,324 268,771 264,287 

เกินก ำหนดต่ ำกว่ำ 3 เดือน 35,912 37,326 20,645 29,230 

เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 6,863 6,185 1,189 396 

เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 3,074 5,414 463 369 

เกินกว่ำ 12 เดือน 3,641 1,836 56 164 

 325,427 303,085 291,124 294,446 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,607) (5,358) (831) (1,110) 

ลูกหนี้กำรค้ำ สุทธิ 318,820 297,727 290,293 293,336 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่  31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุฯ ข้อ 7.2) - - 1,284,364 1,269,364 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (หมำยเหตุฯ ข้อ 7.3) 670,120 679,498 705,000 705,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุฯ ข้อ 7.4) 797,325 804,842 40,000 40,000 

 1,467,445 1,484,340 2,029,364 2,014,364 

 

7.1 กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด  1,484,340 2,014,364 

กำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มของบริษัทย่อย(1) - 15,000 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม (9,005) - 

ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรร่วมค้ำ   

    และบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียสุทธิจำกภำษีเงินได้ (7,890) - 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด  1,467,445 2,029,364 

 

(1) เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มของบริษัท บีพีทีจี จ ำกัดในสัดส่วน

กำรถือหุ้นเดิมในอัตรำหุ้นละ 25 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 599,998 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้ำนบำท 
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7.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดมดีังต่อไปนี้ 
 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

ทนุทีช่ ำระแลว้ 

สดัสว่นของหุน้สำมัญทีถ่อืโดย 

กลุม่กจิกำร 

 

วิธรีำคำทนุ 

 

เงนิปนัผลระหวำ่งงวด 

  31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลกัษณะของธรุกจิ พันบำท พันบำท รอ้ยละ รอ้ยละ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
          

บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด สถำนีบริกำรน้ ำมัน 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 - - 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ำกัด และ บริษัทย่อย  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 

   - บริษัทย่อย          

         บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 

บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษัท กำแฟพันธ์ุไทย จ ำกัด และ บริษัทย่อย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 

   - บริษัทย่อย          

         บริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 

         บริษัท จิตรมำส แคเทอริ่ง จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 45,000 45,000 69.99 69.99 - - - - 

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกัด  ขนส่งสินค้ำ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 - - 

บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

บริษัท บีพีทีจี จ ำกัด  สถำนีบริกำรน้ ำมัน 50,000 25,000 59.99 59.99 30,000 15,000 - - 

บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จ ำกัด พัฒนำอุปกรณ์ส่ือสำรข้อมูลภำยในสถำนีบริกำร 4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 

      1,284,364 1,269,364 - - 
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7.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยมดีังต่อไปนี้  
 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

  สดัสว่นของหุน้สำมญัทีถ่อื

โดยกลุม่กจิกำร 

 

รำคำทนุ 

 

วธิสีว่นไดเ้สยี 

 

เงนิปนัผลระหวำ่งงวด 

  31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลกัษณะของธรุกจิ รอ้ยละ รอ้ยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 629,299 634,172 - - 

บริษัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกัด ศูนย์บริกำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 40,821 45,326 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ    705,000 705,000 670,120 679,498 - - 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  สดัสว่นของเงนิลงทนุ วธิรีำคำทนุ เงนิปนัผลระหวำ่งงวด 

  31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลกัษณะของธรุกจิ รอ้ยละ รอ้ยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

        

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 

บริษัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกัด ศูนย์บริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ    705,000 705,000 - - 

 

(1) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (PPP Green) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบริษัท กับบริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด และบริษัท อำร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนำ จ ำกัด PPP Green เป็นบริษัทจ ำกัด ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันปำล์มแบบครบวงจร ทั้งนี้  

PPP Green เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มกิจกำรในกำรลดภำระและควำมเส่ียงในกำรจัดหำวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำมันดีเซล โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 40 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมของกำรร่วมค้ำ บริษัทได้น ำใบหุ้นสำมัญของ PPP Greenไปวำงเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันส ำหรับเงินกู้ยืมของกำรร่วมค้ำ 

 

(2) บริษัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกัด (SAB) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบริษัท กับบริษัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จ ำกัด SAB เป็นบริษัทจ ำกัด ประกอบกิจกำรศูนย์บริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทั้งนี้ สัญญำร่วมทุนของบริษัทใน SAB มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

รวมทั้งกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ซึ่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ำย โดยบริษัทมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 38.26 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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7.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยมดีังต่อไปนี้  

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

  สดัสว่นของหุน้สำมญัทีถ่อืโดย 

กลุม่กจิกำร 

 

รำคำทนุ 

 

วธิสีว่นไดเ้สยี 

 

เงนิปนัผลระหวำ่งงวด 

  31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลกัษณะของธรุกจิ รอ้ยละ รอ้ยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) ขนส่งสินค้ำ 24.00 24.00 621,600 621,600 738,401 743,114 - - 

บริษทั สำมมติร พทีีจี โปรทรคั โซลูชัน          

   เซ็นเตอร์ จ ำกดั ศูนย์บริกำรและซอ่มบ ำรุงส ำหรับรถบรรทกุ 40.00 40.00 40,000(1) 40,000 18,694 21,742 - - 

บริษทั พลงังำนพัฒนำ 5 จ ำกัด  ผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนทดแทน 50.99(2) 50.99 38,250 38,250 40,230 39,986 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    699,850 699,850 797,325 804,842 - - 

 

   ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สดัสว่นของเงนิลงทนุ วธิรีำคำทนุ เงนิปนัผลระหวำ่งงวด 

   31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 มนีำคม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  ลกัษณะของธรุกจิ รอ้ยละ รอ้ยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

บริษทั สำมมติร พทีีจี โปรทรคั โซลูชัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด  ศูนย์บริกำรและซอ่มบ ำรุงส ำหรับรถบรรทกุ 40.00 40.00 40,000 40,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     40,000 40,000 - - 

 

(1) เมื่อวันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นส่วนที่ค้ำงช ำระเมื่อวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2.20 ล้ำนบำท ครบถ้วนแล้ว 

 

(2) กลุ่มกิจกำรได้สิทธิในกำรแตง่ตั้งกรรมกำร 2 ท่ำน ซึ่งคิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงในที่ประชุมกรรมกำร กลุ่มกิจกำรจึงมีอทิธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญในบริษทั พลังงำนพัฒนำ 5 จ ำกัด (PP5)  ถึงแมว้่ำกลุ่มกิจกำรจะถอื

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ก็ตำม ดงันั้น PP5 จึงถือเปน็บริษทัรว่มของกลุ่มกิจกำร 

 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สุทธิ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด สุทธิ 378,903 132,611 

ซื้อสินทรัพย์ 8,584 - 

ค่ำเสื่อมรำคำ (3,757) (97) 

โอนจัดประเภทใหม่ สุทธิ (หมำยเหตุฯ ข้อ 9) (24,199) - 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด สุทธิ 359,531 132,514 

 

กลุ่มกิจกำรได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรบำงรำยกำรจำกเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ

เป็นเพื่อใช้งำนในกลุ่มกิจกำร ดังนั้น ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภทอำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรดังกล่ำวใหม่ จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปยังที่ดิน อำคำร  และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ  

24.20 ล้ำนบำท 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ที่ดิน) บำงส่วนในข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งมีรำคำทุนมูลค่ำ 

43.97 ล้ำนบำท เป็นอสังหำริมทรัพย์ที่ให้บริษัทย่อยเช่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน (ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำ 43.97 ล้ำนบำท) 

 

9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด สุทธิ  11,026,258 1,622,877 

ซื้อสินทรัพย์ 627,301 23,114 

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ สุทธ ิ (982) (946) 

ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ สุทธ ิ (11,327) - 

ค่ำเสื่อมรำคำ (376,373) (37,376) 

โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ สุทธ ิ 7,163 - 

โอนจัดประเภทใหม่ สุทธิ (หมำยเหตุฯ ข้อ 8) 24,199 - 

รำคำตำมบัญชปีลำยงวด สุทธ ิ 11,296,239 1,607,669 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น ำที่ดินมูลค่ำ 13.22 ล้ำนบำทไปจดจ ำนองไว้กับสถำบันกำรเงินผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันเงินกู้ยืม

ระยะยำวที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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10 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  
ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 
พนับำท พนับำท    

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  

ยอดคงเหลือต้นงวด 1,400,000 300,000 

กระแสเงินสด:   

เงินกู้ยืมระหว่ำงงวด 7,250,000 300,000 

จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงงวด (6,500,000) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,150,000 600,000 

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นต๋ัวสัญญำใช้เงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันของบริษัท และ

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ ำนวน 600 ล้ำนบำท และ 1,550 ล้ำนบำท ตำมล ำดับโดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ทั้งนี้ มีก ำหนดช ำระคืนเงินต้น

และจ่ำยช ำระดอกเบี้ยในระหว่ำงวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 

11 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,521,516  2,769,576 

กระแสเงินสด:   

เงินกู้ยืมระหว่ำงงวด 400,000 400,000 

จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงงวด (316,088) (253,688) 

กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่มิใช่เงินสด:   

ตัดจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้ยืม 288 288 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,605,716 2,916,176 

หัก  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,332,633) (1,042,786) 

เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิ 2,273,083 1,873,390 

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยำวภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมฉบับเดิม เป็นจ ำนวน

เงินรวมทั้งสิ้น 400 ล้ำนบำท 

 

กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดบำงประกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ เป็นต้น 

 

 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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12 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด สุทธิ 3,396,675 3,396,675 

กระแสเงินสด:   

ออกหุ้นกู้ 1,400,000 1,400,000 

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ (1,500,000) (1,500,000) 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำหุ้นกู้ (3,936) (3,936) 

กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่มิใช่เงินสด:   

ตัดจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำหุ้นกู้ 1,019 1,019 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,293,758 3,293,758 

หัก  ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี สุทธิ (199,976) (199,976) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด สุทธิ 3,093,782 3,093,782 

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้มูลค่ำ 1,400 ล้ำนบำท ซึ่งมีระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอน 3 ปี นับจำกวันที่ออกหุ้นกู้  

หุ้นกู้ดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบี้ยทุกสำมเดือน 

 

หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท ทั้งนี้ บริษัทต้องปฎิบัติตำมข้อก ำหนดและข้อจ ำกัด 

บำงประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตำมอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ  เป็นต้น 

 

13 ภำษีเงินได้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน 129,402 62,992 13,571 5,739 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี (5,038) (5,578) 381 221 

รวมภำษีเงินได ้ 124,364 57,414 13,952 5,960 

 

ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ังค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกับที่ใช้กับก ำไรรวมทั้งปี 

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 19.33 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2561 อัตรำร้อยละ 17.57 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร) และอัตรำ

ร้อยละ 15.20 ต่อปีส ำหรับบริษัท (พ.ศ. 2561 อัตรำร้อยละ 13.43 ต่อปีส ำหรับบริษัท) 

 

 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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14 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ำกัด กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช และกลุ่มครอบครัววิจิตรธนำรักษ์ ซึ่งถือหุ้นใน

อัตรำร้อยละ 25.12 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 8.42 ตำมล ำดับ หุ้นที่เหลือถือโดยนักลงทุนทั่วไป 

 

รำยละเอียดของบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมได้แสดงไว้ในหมำยเหตุฯ ข้อ 7 

 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

14.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยได้จำกกำรขำย     

   - บริษัทย่อย - - 117,236 79,789 

   - บริษัทร่วม 32,781 25,738 25,852 22,783 

   - กำรร่วมค้ำ 2,598 1,049 2,598 696 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 230,493 227,887 229,152 225,962 

     

รำยได้ค่ำขนส่งและบรกิำรอ่ืน     

   - บริษัทย่อย - - 136,476 142,432 

 

14.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน     

   และบริกำรอ่ืน     

   - บริษัทย่อย - - 86,879 82,153 

   - บริษัทร่วม 636 516 - 106 

   - กำรร่วมค้ำ 727 66 - - 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 194 180 180 180 

     

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร     

   - บริษัทย่อย - - 64,878 61,553 

   - บริษัทร่วม 249 180 249 180 

   - กำรร่วมค้ำ 700 150 700 150 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยได้อ่ืน     

   - บริษัทย่อย - - 69,140 45,114 

   - บริษัทร่วม 4 4 - - 

   - กำรร่วมค้ำ 245 87 - - 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 684 43 632 5 

     

ซื้อสินค้ำ     

   - บริษัทย่อย - - - 5,463 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 957,387 912,768 279,167 257,696 

     

ค่ำขนส่งจ่ำย     

   - บริษัทย่อย - - 17,966 14,759 

   - บริษัทร่วม 128,260 99,127 14,184 8,474 

     

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน     

   - บริษัทย่อย - - 11,480 6,614 

   - บริษัทร่วม 20 - 17 - 

   - กำรร่วมค้ำ 206 149 129 87 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 1,307 1,259 428 492 

 

14.3 ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ     

   - บริษัทย่อย - - 62,367 88,486 

   - บริษัทร่วม 13,047 11,611 10,113 9,598 

   - กำรร่วมค้ำ 1,265 966 1,265 966 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 33,702 10,460 33,214 10,370 

     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     

   - บริษัทย่อย - - 17,362 18,174 

   - บริษัทร่วม 43,799 61,086 4,701 6,078 

   - บริษัทร่วมค้ำ 67 - - - 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 57,659 18 24,995 5 

 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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14.4 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหนี้กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     

   - บริษัทย่อย - - 307,723 281,407 

   - บริษัทร่วม 1,134 21 322 - 

   - กำรร่วมค้ำ 1,507 14 578 14 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 409 360 180 360 

     

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

   - บริษัทย่อย - - 81,720 75,716 

   - บริษัทร่วม - 2,220 - 2,210 

   - กำรร่วมค้ำ 51 10 51 5 

   - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน 3,173 13,141 827 97 

 

14.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี ้

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือต้นงวด 12,000 4,383,679 

กระแสเงินสด:   

เงินให้กู้ยืมระหว่ำงงวด - 2,645,658 

เงินให้กู้ยืมรับคืนระหว่ำงงวด - (2,195,727) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 12,000 4,833,610 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ (แสดงรวมอยู่ใน     

   ลูกหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน)     

   - บริษัทย่อย - - 196,676 179,345 

   - กำรร่วมค้ำ 203 14 203 14 

 203 14 196,879 179,359 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ดอกเบี้ยรบั     

   - บริษัทย่อย - - 46,714 37,762 

   - กำรร่วมค้ำ 203 - 203 - 

 203 - 46,917 37,762 

 

บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

MLR ลบอัตรำส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ยเมื่อทวงถำม 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรร่วมค้ำเป็นต๋ัวสัญญำใช้เงินในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 

โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุกสำมเดือนและก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 

14.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อยสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือต้นงวด - 2,214,300 

กระแสเงินสด:   

เงินให้กู้ยืมระหว่ำงงวด - 300,000 

เงินให้กู้ยืมรับคืนระหว่ำงงวด - (142,434) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 2,371,866 

หัก  เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   

    ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี - (636,408) 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน สุทธิ - 1,735,458 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ดอกเบี้ยรบั     

   - บริษัทย่อย - - 22,398 7,351 

 - - 22,398 7,351 

 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

ล ำดบัที ่

จ ำนวนคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

31 มนีำคม  

พ.ศ. 2562 

พนับำท 

จ ำนวนคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 

พนับำท 

 

 

 

อัตรำดอกเบีย้ต่อปรีอ้ยละ 

 

 

 

กำรช ำระคนื

เงินตน้ 

 

 

ก ำหนดกำร 

จำ่ยช ำระดอกเบีย้ 

      

1 470,000 506,000 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน 

2 622,000 661,000 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อปี ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน 

3 933,200 983,300 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66 ต่อปี ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน 

4 55,000 64,000 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน 

5 291,666 - ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ทุกสิ้นเดือน ทุกสิ้นเดือน 

รวม 2,371,866 2,214,300    

 

14.7 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยสำมำรถวเิครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือต้นงวด - 147,787 

กระแสเงินสด:   

เงินกู้ยืมระหว่ำงงวด - 273,700 

จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงงวด - (214,374) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 207,113 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 31 มนีำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย (แสดงรวมอยู่ใน     

   เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน)     

   - บริษัทย่อย - - 767 848 

 - - 767 848 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ดอกเบี้ยจ่ำย     

   - บริษัทย่อย - - 767 941 

 - - 767 941 

 

บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

MLR ลบอัตรำส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถำม 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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14.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่31 มนีำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,719 16,741 16,007 15,799 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1,628 1,231 1,628 1,231 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 19,347 17,972 17,635 17,030 

 

15 ภำระผูกพันและสัญญำที่ส ำคัญ 

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันและสัญญำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงจำกงวดปีบัญชีสิ้นสุด

วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ยกเว้นสัญญำและจ ำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงส ำหรับภำระผูกพันดังต่อไปนี้  

 

ภำระผูกพัน  

 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพันในเรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ก) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงระยะยำวมูลค่ำ 14,651 ล้ำนบำท และมูลค่ำ  

38 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยสัญญำส้ินสุดในปี พ.ศ. 2591 

 

ข) บริษัทมีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำพื้นที่อำคำรส ำนักงำน อำคำรเก็บสินค้ำและค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่ำ 21 ล้ำนบำท  

 

ค) กลุ่มกิจกำรและบรษัิทมีภำระผูกพันภำยใต้หนังสือสัญญำค้ ำประกันกบัสถำบนัทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำซ้ือขำยน้ ำมันกับบริษัท

ค้ำน้ ำมันหลำยแห่งและเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนเป็นมูลค่ำรวม 1,927 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 503 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

ง) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับงำนรับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซมคลังน้ ำมันและ

สถำนีบริกำรน้ ำมันจ ำนวน 495 ล้ำนบำท และจ ำนวน 18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 

วงเงินสินเชื่อ 

 

ฉ) ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งที่ยังไม่ได้ใช้จ ำนวน 2,883  

ล้ำนบำท และจ ำนวน 45 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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16 กำรรวมธุรกิจ 

 

เงินลงทุนในบริษัท จิตรมำส แคเทอริ่ง จ ำกัด 

 

เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท จิตรมำส แคเทอริ่ง 

จ ำกัด (JTC) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจผลิตและขำยอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเป็นกำรจ่ำยซื้อหุ้นสำมัญ 

ที่ออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้น 440,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ล้ำนบำท 

มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 

รำยละเอียดของสิ่งตอบแทนที่จ่ำยในกำรซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ 

 

 พนับำท 

  

เงินสด 31,500 

รวมสิ่งตอบแทนที่จ่ำยซื้อธุรกิจ 31,500 

 

รำยละเอียดของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันที่ซื้อ มีดังต่อไปนี้  

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 

 พนับำท 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 28,795 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 8,139 

อำคำรและอุปกรณ์  6,415 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,100 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน (4,295) 

สินทรัพย์อ่ืนหักหนี้สินอ่ืน 536 

รวมมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 46,690 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (14,007) 

รวมมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำ 32,683 

ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกิจในรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (1,183) 

สิ่งตอบแทนที่จ่ำยซื้อธุรกิจ 31,500 

 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และ

หนี้สินรับมำสุทธิของ JTC แล้ว ซึ่งเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 

เรื่องกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่ได้มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 



บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตปุระกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน 

 

กำรจ่ำยเงินปันผล 

 

ตำมมติที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทของปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 1,670 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 334 ล้ำนบำท บริษัทจะจ่ำยเงินปันผล

ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบังคับใช้

เมื่อพ้นก ำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนที่เกษียณอำยุ

และมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ต่อข้อมูลทำงกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและข้อมูลทำง

กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและคำดว่ำจะมีผลกระทบให้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังกำรเกษียณอำยุเพิ่มขึ้นจ ำนวน 

20.95 ล้ำนบำท และ 16.08 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะบันทึกรับรู้ผลกระทบเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจ ำนวนในงบก ำไรขำดทุนใน

ไตรมำสถัดไป 
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