
บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั 

พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน

รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวม

และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ 

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

อมรรัตน์  เพิม่พูนวฒันาสุข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,141,577 995,775 147,422 453,965

เงนิลงทนุระยะสนัประเภทเผอืขาย 10,700 13,126 - -

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื สทุธิ 6 1,226,233 1,157,529 808,158 649,980

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 76,000 12,000 4,929,834 4,383,679

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื

ทถีงึกําหนดรับชําระภายในหนงึปี 2,948 729 568 549

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรับชําระภายในหนงึปี 13.6 - - 636,408 536,400

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 1,828,001 1,758,097 265,994 240,363

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,285,459 3,937,256 6,788,384 6,264,936

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากประจําทตีดิภาระคําประกนั - 6,560 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื สทุธิ 1,773 4,262 1,773 2,062

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั สทุธิ 13.6 - - 1,576,356 1,677,900

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 7 - - 1,333,864 1,269,364

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 7 660,326 679,498 705,000 705,000

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 7 785,989 804,842 40,000 40,000

เงนิลงทนุระยะยาวอนื 723,094 723,094 - -

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ สทุธิ 362,917 378,903 132,417 132,611

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 8 11,444,818 11,026,258 1,573,516 1,622,877

สทิธกิารเชา่และคา่เชา่ทดีนิจา่ยลว่งหนา้ สทุธิ 2,946,061 2,873,639 1,135 1,368

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 207,274 210,315 147,126 148,347

คา่ความนยิม 52,983 52,983 - -

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 97,906 77,791 - -

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 209,743 164,329 44,943 37,599

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 17,492,884 17,002,474 5,556,130 5,637,128

รวมสนิทรพัย์ 21,778,343 20,939,730 12,344,514 11,902,064

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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ

หนสีนิหมนุเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 270,128 - - -

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 5,180,518 6,334,643 790,383 842,145

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 9 2,450,000 1,400,000 600,000 300,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - 92,602 147,787

สว่นของหนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี สทุธิ 183,865 186,299 34,411 38,895

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 10 1,394,810 1,232,342 1,104,963 947,183

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดไถถ่อนภายในหนงึปี สทุธิ 11 199,996 1,699,407 199,996 1,699,407

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 216,560 39,639 9,768 14,465

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 9,895,877 10,892,330 2,832,123 3,989,882

หนสีนิไมห่มนุเวยีน

หนสีนิตามสญัญาเชา่การเงนิ สทุธิ 296,874 387,037 4,721 19,615

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 10 2,168,318 2,289,174 1,835,739 1,822,393

หุน้กู ้สทุธิ 11 3,094,371 1,697,268 3,094,371 1,697,268

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน

หลงัการเกษียณอายุ 127,447 92,762 76,059 54,674

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 49,439 44,651 14,114 13,884

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 68,288 60,684 31,499 28,313

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน 5,804,737 4,571,576 5,056,503 3,636,147

รวมหนสีนิ 15,700,614 15,463,906 7,888,626 7,626,029

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

- หุน้สามัญจํานวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทนุทอีอกและชําระแลว้

- หุน้สามัญจํานวน 1,670,000,000 หุน้

มลูคา่ทไีดรั้บชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

กําไรสะสม

จัดสรรแลว้

- สํารองตามกฎหมาย 174,794 149,101 174,794 149,101

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 3,067,222 2,479,281 1,425,664 1,271,504

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (59,307) (39,781) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 6,038,139 5,444,031 4,455,888 4,276,035

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 39,590 31,793 - -

รวมสว่นของเจา้ของ 6,077,729 5,475,824 4,455,888 4,276,035

รวมหนสีนิและสว่นของเจา้ของ 21,778,343 20,939,730 12,344,514 11,902,064

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 31,843,978 27,089,379 3,872,084 3,456,659

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (29,315,389) (25,270,912) (3,645,784) (3,266,868)

กาํไรขนัตน้ 2,528,589 1,818,467 226,300 189,791

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรัพยแ์ละบรกิารอนื 40,013 46,063 159,565 159,555

เงนิปันผลรับ 7.2 - - 379,998 485,842

รายไดอ้นื 6,776 44,371 78,409 61,329

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (1,681,115) (1,389,102) (149,803) (167,607)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (284,436) (238,707) (182,229) (140,212)

ตน้ทนุทางการเงนิ (82,243) (70,274) (63,393) (49,740)

สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุใน

การรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 2,980 4,991 - -

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 530,564 215,809 448,847 538,958

ภาษีเงนิได ้ 12 (104,245) (38,449) (12,847) (9,389)

กาํไรสาํหรบังวด 426,319 177,360 436,000 529,569

การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 427,937 176,984 436,000 529,569

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (1,618) 376 - -

426,319 177,360 436,000 529,569

กาํไรตอ่หุน้ (บาท)

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.26 0.11 0.26 0.32

กาํไรสาํหรบังวด

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 426,319 177,360 436,000 529,569

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 16 22 - -

      - สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืจากการรว่มคา้

            และบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (11,678) 24,379 - -

      - ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (11,662) 24,401 - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืสาํหรบังวดสทุธจิากภาษเีงนิได้ (11,662) 24,401 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 414,657 201,761 436,000 529,569

การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 416,275 201,385 436,000 529,569

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (1,618) 376 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 414,657 201,761 436,000 529,569

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 60,498,721 51,841,571 7,293,599 6,594,954

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (55,433,399) (48,119,848) (6,833,421) (6,218,416)

กาํไรขนัตน้ 5,065,322 3,721,723 460,178 376,538

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สนิทรัพยแ์ละบรกิารอนื 74,272 75,843 319,371 302,275

เงนิปันผลรับ 7.2 - - 379,998 485,842

รายไดอ้นื 50,166 78,484 159,274 116,446

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,315,806) (2,743,237) (295,820) (313,970)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (524,965) (443,265) (354,271) (288,111)

ตน้ทนุทางการเงนิ (168,922) (136,755) (128,078) (95,679)

สว่นแบง่ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุใน

การรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 7.1 (6,025) (10,175) - -

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,174,042 542,618 540,652 583,341

ภาษีเงนิได ้ 12 (228,609) (95,863) (26,799) (15,349)

กาํไรสาํหรบังวด 945,433 446,755 513,853 567,992

การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 947,634 446,265 513,853 567,992

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (2,201) 490 - -

945,433 446,755 513,853 567,992

กาํไรตอ่หุน้ (บาท)

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.57 0.27 0.31 0.34

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สาํหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 945,433 446,755 513,853 567,992

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 42 54 - -

      - สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืจากการรว่มคา้

            และบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (19,568) 5,954 - -

      - ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (19,526) 6,008 - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื

   สาํหรบังวดสทุธจิากภาษเีงนิได้ (19,526) 6,008 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 925,907 452,763 513,853 567,992

การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 928,108 452,273 513,853 567,992

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (2,201) 490 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 925,907 452,763 513,853 567,992

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

สว่นแบง่
กําไร (ขาดทนุ) สว่นเกนิจาก

เบ็ดเสร็จอนื การเพมิสดัสว่น รวมสว่นของ
 ทนุทอีอกและ  สว่นเกนิ  สํารอง เงนิลงทนุ จากการรว่มคา้ การถอืหุน้ รวมองคป์ระกอบอนื ผูเ้ป็นเจา้ของ สว่นไดเ้สยีทไีมม่ ี รวมสว่นของ

ชําระแลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผอืขาย และบรษิทัรว่ม ในบรษิทัยอ่ย ของสว่นของเจา้ของ ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ เจา้ของ
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัท ี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

การเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของสําหรบังวด
สว่นไดเ้สยีไมม่อีํานาจควบคมุจากการรวมธรุกจิ 15 - - - - - - - - - 14,007 14,007

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

สํารองตามกฎหมาย - - 28,400 (28,400) - - - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 446,265 54 5,954 - 6,008 452,273 490 452,763

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

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัท ี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

การเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของสําหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย - - - (334,000) - - - - (334,000) (2) (334,002)

สํารองตามกฎหมาย - - 25,693 (25,693) - - - - - - -

เงนิลงทนุในบรษิัทยอ่ยของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - 10,000 10,000

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 947,634 42 (19,568) - (19,526) 928,108 (2,201) 925,907

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 174,794 3,067,222 161 (60,708) 1,240 (59,307) 6,038,139 39,590 6,077,729

ขอ้มลูทางการเงนิรวม 
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ
กําไรสะสม กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ

สาํหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

 ทนุทอีอกและ สว่นเกนิ  สาํรอง องคป์ระกอบอนื รวมสว่นของ

ชําระแลว้  มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรองสว่นของเจา้ของ  เจา้ของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - (283,900) - (283,900)

สํารองตามกฎหมาย - - 28,400 (28,400) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 567,992 - 567,992

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2561 1,670,000 1,185,430 144,466 1,183,429 - 4,183,325

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

การเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - (334,000) - (334,000)

สํารองตามกฎหมาย - - 25,693 (25,693) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 513,853 - 513,853

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 174,794 1,425,664 - 4,455,888

กาํไรสะสม

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

10



บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กําไรกอ่นภาษีเงนิไดสํ้าหรับงวด 1,174,042 542,618 540,652 583,341

รายการปรับปรงุกําไรกอ่นภาษีเงนิไดเ้ป็นเงนิสดสทุธิ
จากกจิกรรมดําเนนิงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 1,450,696 1,154,263 87,978 95,765

- คา่ตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจัดหา
  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืรอตัดบัญชี 10, 11 2,133 2,424 2,133 2,424

- ประมาณการหนสีนิคา่รอืถอน 357 103 85 58

- (การกลับรายการ) คา่เผอืหนสีงสยัจะสญูสทุธิ 4,540 1,240 (40) 463

- รายไดจ้ากเงนิปันผลรับ 7.2 - - (379,998) (485,842)

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงานหลังการเกษียณอายุ 34,730 10,427 21,385 3,691

- (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยส์ทุธิ 603 1,014 (23) 603

- ขาดทนุจากการตัดจําหน่ายสนิทรัพย์ 8 12,997 1,175 372 40

- กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุระยะสนั (32) (7) - -

- (การกลับรายการ) คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ 8 (4,355) 6,332 - -

- (การกลับรายการ) คา่เผอืการลดลงของมลูคา่
  สนิคา้คงเหลอืและคา่เผอืสนิคา้ลา้สมัย (21,675) 358 (19,167) 436

- ดอกเบยีรับ (1,758) (510) (139,933) (93,103)

- ดอกเบยีจา่ย 166,738 134,268 125,945 93,189

- สว่นแบง่ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุในการรว่มคา้
  และบรษัิทรว่ม 7.1 6,025 10,175 - -

- กําไรจากการซอืธรุกจิในราคาตํากวา่มลูคา่ยตุธิรรม 15 - (1,183) - -

   กระแสเงนิสดกอ่นการเปลยีนแปลงของสนิทรัพย์
และหนสีนิดําเนนิงาน 2,825,041 1,862,697 239,389 201,065

   การเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิดําเนนิงาน
- ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (61,879) (137,225) 16,814 (77,533)

- สนิคา้คงเหลอื (48,229) 221,943 (6,464) 17,773

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื (45,414) (10,505) (7,344) (251)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื (999,753) (506,515) (53,424) (85,154)

- จา่ยชําระภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงานหลังการเกษียณอายุ (45) - - -

- หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 3,645 3,786 2,588 1,781

เงนิสดรับจากการดําเนนิงาน 1,673,366 1,434,181 191,559 57,681

- รับจากดอกเบยี 1,076 498 104,778 65,631

- จา่ยคา่ดอกเบยี (177,035) (127,107) (125,592) (91,332)

- จา่ยภาษีเงนิได ้ (69,297) (82,401) (31,270) (24,016)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 1,428,110 1,225,171 139,475 7,964

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

งบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดรับ (จา่ย) จากเงนิฝากประจําทตีดิภาระคําประกนั 6,560 (22) - -

เงนิสดจา่ยคา่สทิธกิารเชา่และคา่เชา่ทดีนิ (720,657) (851,336) (144) (252)

เงนิสดรับจากเงนิลงทนุระยะสนัสทุธิ 2,500 2,000 - -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ (3,581) (62,870) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ (1,349,054) (1,709,259) (29,730) (95,246)

เงนิสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 2,201 942 969 4,802

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (7,479) (34,609) (6,734) (34,134)

เงนิปันผลรับ 7, 13.4 12,432 20,720 240,348 485,842

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 12,000 - 5,532,177 5,799,949

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 (76,000) - (6,078,332) (7,192,897)

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.6 - - 301,536 95,400

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.6 - - (300,000) -

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื 270 128 270 128

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื - (3,000) - (3,000)

เงนิสดจา่ยชําระคา่หุน้ของบรษัิทยอ่ย 7.1 - - (64,500) -

เงนิสดจา่ยชําระคา่หุน้ของบรษัิทรว่ม 7.4 (2,200) (10,000) - (10,000)

เงนิสดจา่ยสทุธจิากการซอืเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (2,705) - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (2,123,008) (2,650,011) (404,140) (949,408)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดจา่ยเจา้หนสีญัญาเชา่การเงนิ (92,597) (150,527) (19,378) (78,912)

เงนิเบกิเกนิบัญชจีากสถาบันการเงนิสทุธิ 270,128 (3,027) - -

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 9 15,200,000 14,100,000 900,000 900,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 9 (14,150,000) (12,800,000) (600,000) (300,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - 559,164 455,494

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - (614,349) (471,292)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 10 700,000 800,000 700,000 800,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 10 (658,893) (391,739) (529,379) (263,895)

เงนิสดรับจากหุน้กู ้ 11 1,400,000 - 1,400,000 -

เงนิสดจา่ยเพอืไถถ่อนหุน้กู ้ 11 (1,500,000) - (1,500,000) -

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการจัดหาหุน้กู ้ 11 (3,936) - (3,936) -

เงนิสดรับชําระคา่หุน้จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 10,000 - - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (334,000) (283,900) (334,000) (283,900)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (2) (8) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 840,700 1,270,799 (41,878) 757,495

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สทุธิ 145,802 (154,041) (306,543) (183,949)

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

ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,141,577 756,957 147,422 97,177

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบันการเงนิทคีรบกําหนดภายในสามเดอืน 1,141,577 756,957 147,422 97,177

1,141,577 756,957 147,422 97,177

รายการทมีใิชเ่งนิสด ณ วนัท ี30 มถินุายน

- ซอือสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุโดยยังไมไ่ดชํ้าระเงนิ 4,828 841 - -

- ซอือาคารและอปุกรณ์โดยยังไมไ่ดชํ้าระเงนิ 184,108 251,372 1,631 1,984

- ซอือปุกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - 1,144 - -

- ซอืสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนโดยยังไมไ่ดชํ้าระเงนิ 16,110 - 16,077 -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหนา้ 14 ถงึ 35 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ  ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้คือ เลขท่ี 90 อำคำรซีดบัเบ้ิลย ูทำวเวอร์ เอ ชั้นท่ี 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ย

ขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 

 

กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คือ กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑแ์ก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ำมนั และสินคำ้อุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำกิจกำรระหวำ่งกำลน้ีแสดงในสกลุเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอ่ืน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำง

กำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมี

กำรตีควำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองท่ี

อธิบำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 

 

3.1 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร  

 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้
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3.2 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกีย่วกบัรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั

รำยไดมี้ดงัน้ี 

 

กำรขำยสินคำ้ 

 

กลุ่มกิจกำรมีกำรขำยสินคำ้บำงส่วนในรูปแบบซ่ึงเป็นกำรขำยสินคำ้พร้อมขนส่งสินคำ้ไปยงัจุดหมำยท่ีลูกคำ้ไดร้ะบุไวใ้นสัญญำ กลุ่มกิจกำรประเมินว่ำภำระในด ำเนินกำรขนส่งสินคำ้ไปยงั

จุดส่งมอบตำมท่ีระบุในสัญญำไม่ใช่ภำระท่ีต้องปฏิบัติแยกต่ำงหำกจำกกำรขำยสินค้ำ ดังนั้ น กลุ่มกิจกำรจึงรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ณ จุดใดจุดหน่ึงของเวลำเม่ือได้โอน 

กำรควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ณ จุดส่งมอบ ซ่ึงกำรโอนกำรควบคุมในสินคำ้เกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจกำรไดน้ ำส่งสินคำ้ไปยงัจุดหมำยท่ีลูกคำ้ไดร้ะบุไวต้ำมสัญญำ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้

ในลกัษณะดงักล่ำวจะรับรู้ตำมรำคำของรำยกำรซ่ึงคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บ สุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด 

 

กำรใหบ้ริกำร 

 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ โดยรับรู้รำยไดค่้ำบริกำรเป็นเส้นตรงตำมสัดส่วนของเวลำท่ีไดใ้ห้บริกำรแลว้ต่อระยะเวลำท่ีตอ้งใหบ้ริกำรทั้งส้ินตำมสัญญำ 

ส ำหรับสัญญำท่ีมีหลำยภำระท่ีตอ้งปฏิบติั รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนใหแ้ต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญำโดยใชก้ำรปันส่วนรำคำตำมเกณฑร์ำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้และบริกำร 

 

กำรบญัชีส ำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

 

กลุ่มกิจกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรพร้อมกบัใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ท่ีใหคื้อ คะแนนสะสมจำกกำรเติมน ้ำมนั กำรซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืมและกำรซ้ือสินคำ้

และบริกำรอ่ืน เพื่อสะสมแตม้และใชใ้นกำรแลกซ้ือน ้ำมนัส ำหรับกำรเติมน ้ำมนัหรือแลกซ้ือสินคำ้อ่ืนในคร้ังถดัไปโดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติม กลุ่มกิจกำรจะรับรู้คะแนนสะสมจำก

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ เป็นหน้ีสินตำมสัญญำ ณ จุดท่ีลูกคำ้ไดรั้บสิทธิเม่ือมีกำรขำยสินคำ้หรือใหบ้ริกำร โดยจ ำนวนส่ิงตอบแทนทั้งหมดจะตอ้งปันส่วนใหแ้ตม้และสินคำ้หรือบริกำร

ตำมรำคำขำยแบบเอกเทศของแตม้และสินคำ้หรือบริกำร และกลุ่มกิจกำรจะรับรู้หน้ีสินจำกคะแนนสะสมเป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้น ำคะแนนมำใช ้หรือเม่ือคะแนนหมดอำย ุ 

 

กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดฉ้บบัใหม่น้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอของกลุ่มกิจกำร 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนท่ีรำยงำนสำมส่วนงำน ซ่ึงประกอบดว้ยกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์แก๊ส และวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับสถำนีบริกำรน ้ ำมนั กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค

บริโภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร 

ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีมและอ่ืน 

ๆ 

รำยได้จำกกำรขำย

สินค้ำอปุโภคบริโภค 

รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตัดบัญชี

รำยกำรระหว่ำง

กนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 31,394,857 418,511 420,872 (390,262) 31,843,978 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (29,153,504) (280,452) (271,695) 390,262 (29,315,389) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,241,353 138,059 149,177 - 2,528,589 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน     40,013 

รำยไดอ่ื้น     6,776 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (1,681,115) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (284,436) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (82,243) 

ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      

   และบริษทัร่วม     2,980 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     530,564 

ภำษีเงินได ้     (104,245) 

ก ำไรส ำหรับงวด     426,319 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิ      

   จำกภำษีเงินได ้     (11,662) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด     414,657 

 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเก่ียวกบัรำยไดค่้ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นั้นไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนั้น ทั้งน้ี ตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 รำยไดค่้ำขนส่งจำกลูกคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียมและอ่ืน ๆ ตำมท่ีอธิบำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

 

รำยได้จำกกำร 

ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีมและอ่ืน 

ๆ 

รำยได้จำกกำรขำย

สินค้ำอปุโภคบริโภค 

รำยได้ 

ค่ำขนส่ง 

กำรตัดบัญชี

รำยกำรระหว่ำง

กนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 26,761,917  302,832  368,210   (343,580)  27,089,379  

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร  (25,157,839)   (191,209)   (265,444)  343,580   (25,270,912)  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,604,078  111,623  102,766   -    1,818,467 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน     46,063 

รำยไดอ่ื้น     44,371 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (1,389,102) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (238,707) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (70,274) 

ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      

   และบริษทัร่วม     4,991 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     215,809 

ภำษีเงินได ้     (38,449) 

ก ำไรส ำหรับงวด     177,360 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้     24,401 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด     201,761 
 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร 

ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีมและอ่ืน 

ๆ 

รำยได้จำกกำรขำย

สินค้ำอปุโภคบริโภค 

รำยได้ 

ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตัดบัญชี

รำยกำรระหว่ำง

กนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 59,639,397 800,322 828,878 (769,876) 60,498,721 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (55,113,431) (535,485) (554,359) 769,876 (55,433,399) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,525,966 264,837 274,519 - 5,065,322 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน     74,272 

รำยไดอ่ื้น     50,166 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (3,315,806) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (524,965) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (168,922) 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      

   และบริษทัร่วม     (6,025) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     1,174,042 

ภำษีเงินได ้     (228,609) 

ก ำไรส ำหรับงวด     945,433 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้     (19,526) 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด     925,907 
 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเก่ียวกบัรำยไดค่้ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นั้นไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนั้น ทั้งน้ี ตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 รำยไดค่้ำขนส่งจำกลูกคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลียมและอ่ืน ๆ  ตำมท่ีอธิบำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

 

รำยได้จำกกำร 

ขำยผลติภัณฑ์ 

น ำ้มนัปิโตรเลยีมและอ่ืน 

ๆ 

รำยได้จำกกำรขำย

สินค้ำอปุโภคบริโภค 

รำยได้ 

ค่ำขนส่ง 

กำรตัดบัญชี

รำยกำรระหว่ำง

กนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร  51,226,426   565,843   720,656  (671,354)  51,841,571 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร (47,911,348) (369,673) (510,181) 671,354 (48,119,848) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน  3,315,078   196,170   210,475   -    3,721,723 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืน     75,843 

รำยไดอ่ื้น     78,484 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (2,743,237) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (443,265) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (136,755) 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      

   และบริษทัร่วม     (10,175) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     542,618 

ภำษีเงินได ้     (95,863) 

ก ำไรส ำหรับงวด     446,755 

ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษีเงินได ้     6,008 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด     452,763 

 

กลุ่มกิจกำรมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร โดยใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ตั้งในประเทศไทยและรำยไดส่้วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหน่ึง

รำยใดท่ีเป็นสำระส ำคญั 

 

5 กำรประมำณกำร 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละ

ค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมี

อยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 273,420 280,048 189,136 185,026 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,616 23,037 90,536 109,420 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 302,036 303,085 279,672 294,446 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,587) (5,358) (1,070) (1,110) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 293,449 297,727 278,602 293,336 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,813 395 467,037 281,781 

ลูกหน้ีอ่ืน 957,228 887,353 62,519 74,863 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 962,041 887,748 529,556 356,644 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (29,257) (27,946) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 932,784 859,802 529,556 356,644 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 1,226,233 1,157,529 808,158 649,980 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกินก ำหนด 247,511 252,324 251,734 264,287 

เกินก ำหนดต ่ำกวำ่ 3 เดือน 39,793 37,326 26,035 29,230 

เกินก ำหนด 3 - 6 เดือน 4,691 6,185 1,225 396 

เกินก ำหนด 6 - 12 เดือน 5,733 5,414 303 369 

เกินกวำ่ 12 เดือน 4,308 1,836 375 164 

 302,036 303,085 279,672 294,446 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,587) (5,358) (1,070) (1,110) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สุทธิ 293,449 297,727 278,602 293,336 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.2) - - 1,333,864 1,269,364 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.3) 660,326 679,498 705,000 705,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.4) 785,989 804,842 40,000 40,000 

 1,446,315 1,484,340 2,078,864 2,014,364 

 

7.1 กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม สำมำรถวเิครำะห์ได้ดังนี้ 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  1,484,340 2,014,364 

กำรช ำระค่ำหุน้ของบริษทัยอ่ย - 64,500 

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (12,432) - 

ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม (6,025) - 

ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกกำรร่วมคำ้   

    และบริษทัร่วมตำมวธีิส่วนไดเ้สียสุทธิจำกภำษีเงินได ้ (19,568) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  1,446,315 2,078,864 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2562 

 

บริษทั บีพทีจีี จ ำกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุน้เพิ่มของบริษทั บีพีทีจี จ  ำกดัในสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมในอตัรำหุน้ละ 25 บำท ส ำหรับหุน้จ ำนวน 599,998 หุน้ 

รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 15 ลำ้นบำท 

 

บริษทั โอลมิปัส ออยล์ จ ำกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมดของบริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ  ำกดั จ  ำนวน 990,000 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 100 บำท บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำร

เรียกช ำระในอตัรำหุน้ละ 50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 49.50 ลำ้นบำท มีผลท ำใหบ้ริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุน้เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยทั้งหมดมีดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   

ทุนที่ช ำระแล้ว 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 

ที่ถือโดยกลุ่มกจิกำร 

 

วธีิรำคำทุน 

 

เงนิปันผลระหว่ำงงวด 

  30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 30 มถุินำยน 

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

 ลกัษณะของธุรกจิ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

บริษทั ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สถำนีบริกำรน ้ำมนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 239,998 419,996 

บริษทั พีระมิด ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บริษทั แอลไพน ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - 750 

บริษทั เอม็ไพร์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - 21,096 

บริษทั เอเวอร์เรสต ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บริษทั แอนดีส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษทั พีทีจี กรีน เอน็เนอยี จ ำกดั และ บริษทัยอ่ย  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 

   - บริษทัยอ่ย          

         บริษทั อินโนเทค กรีน เอน็เนอยี จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 

บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 50,500 1,000 99.99 99.97 50,500 1,000 - - 

บริษทั กำแฟพนัธ์ุไทย จ ำกดั และ บริษทัยอ่ย จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 

   - บริษทัยอ่ย          

         บริษทั จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 

         บริษทั จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 45,000 45,000 69.99 69.99 - - - - 

บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกดั  ขนส่งสินคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 140,000 44,000 

บริษทั เอม็ไพร์ เซอร์วิส โซลูชัน่ จ ำกดั รับเหมำก่อสร้ำง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

บริษทั บีพีทีจี จ ำกดั  สถำนีบริกำรน ้ำมนั 50,000 25,000 59.99 59.99 30,000 15,000 - - 

บริษทั อินโนลิเจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์ส่ือสำรขอ้มูลภำยในสถำนีบริกำร 4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 

      1,333,864 1,269,364 379,998 485,842 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  

สัดส่วนของหุ้นสำมัญทีถื่อโดยกลุ่มกจิกำร 

 

วธีิรำคำทุน 

 

วธีิส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 

  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 

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

 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพลก็ซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำล์ม  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 622,858 634,172 - - 

บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 37,468 45,326 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 660,326 679,498 - - 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  สัดส่วนของเงินลงทุน วธีิรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 

  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 

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

 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

        

บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ  ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำล์ม  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 

บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต ์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 - - 
 
(1) บริษทั พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ  ำกดั (PPP Green) เป็นกำรร่วมคำ้ระหวำ่งบริษทั กบับริษทั ทีซีจี โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั และบริษทั อำร์แอนดดี์ เกษตรพฒันำ จ ำกดั PPP Green เป็นบริษทัจ ำกดั ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ำมนัปำลม์แบบครบวงจร ทั้งน้ี PPP Green เป็นหุน้ส่วนทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มกิจกำรในกำรลดภำระและควำมเส่ียงในกำรจดัหำวตัถุดิบ

เพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ้ำมนัดีเซล โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 40 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มืของกำรร่วมคำ้ บริษทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของ PPP Greenไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัส ำหรับเงินกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 
 
(2) บริษทั สยำมออโตแ้บคส์ จ ำกดั (SAB) เป็นกำรร่วมคำ้ระหวำ่งบริษทั กบับริษทั ออโตแ้บคส์ เซเวน่ จ  ำกดั SAB เป็นบริษทัจ ำกดั ประกอบกิจกำรศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ ทั้งน้ี สัญญำร่วมทุนของบริษทัใน SAB มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร รวมทั้งกำรตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจต่ำง ๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้หรือตวัแทนของผูถื้อหุน้ทุกฝ่ำย โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 38.26 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  สัดส่วนของหุ้นสำมัญทีถื่อโดย 

กลุ่มกจิกำร 

 

วธีิรำคำทุน 

 

วธีิส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 

  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 

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

 ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

          

บริษทั อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสินคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 729,886 743,114 12,432 20,720 

บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั          

   เซ็นเตอร์ จ  ำกดั ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 40,000(1) 40,000 15,581 21,742 - - 

บริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(2) 50.99 38,250 38,250 40,522 39,986 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    699,850 699,850 785,989 804,842 12,432 20,720 

 

   ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนของเงินลงทุน วธีิรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 

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

  ลกัษณะของธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

บริษทั สำมมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชนั เซ็นเตอร์ จ  ำกดั  ศูนยบ์ริกำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรับรถบรรทุก 40.00 40.00 40,000 40,000 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     40,000 40,000 - - 
 

(1) เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีคำ้งช ำระเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2.20 ลำ้นบำท ครบถว้นแลว้ 
 

(2) กลุ่มกิจกำรไดสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร 2 ท่ำน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมกรรมกำร กลุ่มกิจกำรจึงมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัในบริษทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั (PP5)  ถึงแมว้ำ่กลุ่มกิจกำรจะถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ก็ตำม ดงันั้น PP5 จึงถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทีด่ิน อำคำร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

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

ซ้ือสินทรัพย ์ 1,205,634 27,412 

จ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (2,804) (946) 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์สุทธิ (12,997) (372) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (788,369) (75,455) 

โอนกลบัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์สุทธิ 4,355 - 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธิ 12,741 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 11,444,818 1,573,516 

 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรบำงรำยกำรจำกเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำจำกบุคคลภำยนอกเป็นเพื่อใชง้ำนในกลุ่มกิจกำร ดงันั้น ในระหว่ำงงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรจึงจดัประเภทอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรดงักล่ำวใหม่ จำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมำยงัท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 12.74 

ลำ้นบำท 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัเงินกูย้ืมระยะยำว หน้ีสินตำมสัญญำสินเช่ือ

หมุนเวยีนและสัญญำอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 

 

9 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท    
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,400,000 300,000 

กระแสเงินสด:   

เงินกูย้มืระหวำ่งงวด 15,200,000 900,000 

จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (14,150,000) (600,000) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 2,450,000 600,000 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัของบริษทั และบริษทัย่อยแห่งหน่ึง จ  ำนวน 600 ลำ้นบำท และ 1,850 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทั้งน้ี มีก  ำหนดช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียในระหวำ่งวนัท่ี 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิ 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,521,516  2,769,576 

กระแสเงินสด:   

เงินกูย้มืระหวำ่งงวด 700,000 700,000 

จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (658,893) (529,379) 

กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:   

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูย้มื 505 505 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,563,128 2,940,702 

หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,394,810) (1,104,963) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 2,168,318 1,835,739 
 

ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยำวภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มืฉบบัเดิม เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 400 ลำ้นบำท 
 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 300 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำ

ประกนั โดยมีอำย ุ3 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน 
 

กลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เป็นตน้ 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด สุทธิ 3,396,675 3,396,675 

กระแสเงินสด:   

ออกหุน้กู ้ 1,400,000 1,400,000 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,500,000) (1,500,000) 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กู ้ (3,936) (3,936) 

กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:   

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู ้ 1,628 1,628 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 3,294,367 3,294,367 

หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี สุทธิ (199,996) (199,996) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด สุทธิ 3,094,371 3,094,371 
 

เ ม่ื อ วั น ท่ี  7 กุ ม ภ ำ พั น ธ์  พ .ศ . 2562 บ ริ ษั ท ไ ด้ อ อ ก หุ้ น กู ้ มู ล ค่ ำ  1,400 ล้ ำ น บ ำ ท  ซ่ึ ง มี ร ะ ย ะ เว ล ำ ค ร บ ก ำ ห น ด ไ ถ่ ถ อ น  3 ปี  นั บ จ ำ ก วั น ท่ี อ อ ก หุ้ น กู ้ 

หุน้กูด้งักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.63 โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุกสำมเดือน 
 

หุน้กูท้ ั้งหมดเป็นหุน้กูแ้บบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบำท ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประเภทตำมท่ีไดก้  ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  เป็นตน้ 
 

12 ภำษเีงินได้ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 114,533 39,413 12,998 6,785 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (10,288) (964) (151) 2,604 

รวมภำษีเงินได ้ 104,245 38,449 12,847 9,389 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 243,935 102,405 26,569 12,524 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (15,326) (6,542) 230 2,825 

รวมภำษีเงินได ้ 228,609 95,863 26,799 15,349 
 

ภ ำ ษี เ งิ น ไ ด้ ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ล ไ ด้ ตั้ ง ค้ ำ ง จ่ ำ ย โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก ำ ร ป ร ะ ม ำ ณ ก ำ ร จ ำ ก ฝ่ ำ ย บ ริ ห ำ ร โ ด ย ใ ช้ อั ต ร ำ ภ ำ ษี เ ดี ย ว กั บ ท่ี ใ ช้ กั บ ก ำ ไ ร ร ว ม ทั้ ง ปี 

ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 19.47 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2561 อตัรำร้อยละ 17.67 ต่อปีส ำหรับกลุ่มกิจกำร) และอตัรำร้อยละ 4.96 ต่อปีส ำหรับบริษทั (พ.ศ. 2561 อตัรำร้อยละ 2.63 ต่อปี

ส ำหรับบริษทั) 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั รัชกิจ โฮลด้ิง จ  ำกดั กลุ่มครอบครัววจิิตรธนำรักษ ์และกลุ่มครอบครัววชิรศกัด์ิพำนิช ซ่ึงถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 25.12 ร้อยละ 11.35 และร้อยละ 8.68 ตำมล ำดบั หุน้ท่ีเหลือ

ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป 

 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 7 

 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

13.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 128,550 120,388 

   - บริษทัร่วม 31,945 29,644 25,841 26,112 

   - กำรร่วมคำ้ 2,621 1,740 2,621 1,740 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 239,388 239,045 238,573 237,596 

     

รำยไดค่้ำขนส่งและบริกำรอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 127,038 147,693 

   - กำรร่วมคำ้ 1,063 - - - 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 245,786 200,177 

   - บริษทัร่วม 64,726 55,382 51,693 48,895 

   - กำรร่วมคำ้ 5,219 2,789 5,219 2,436 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 469,881 466,932 467,725 463,558 

     

รำยไดค่้ำขนส่งและบริกำรอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 263,514 290,125 

   - กำรร่วมคำ้ 1,063 - - - 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 

28 

 

13.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     

   และบริกำรอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 86,047 89,637 

   - บริษทัร่วม 854 1,215 - 676 

   - กำรร่วมคำ้ 834 492 - 240 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 180 180 180 180 

     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     

   - บริษทัยอ่ย - - 64,895 61,554 

   - บริษทัร่วม 249 300 249 300 

   - กำรร่วมคำ้ 1,050 150 1,050 150 

     

รำยไดอ่ื้น     

   - บริษทัยอ่ย - - 69,474 47,734 

   - บริษทัร่วม 4 9 - - 

   - กำรร่วมคำ้ 685 208 647 - 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 700 43 653 5 

     

ซ้ือสินคำ้     

   - บริษทัยอ่ย - - - 7,391 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 921,362 1,127,290 279,818 319,981 

     

ค่ำขนส่งจ่ำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 31,052 13,939 

   - บริษทัร่วม 142,648 106,268 15,571 10,672 

     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 8,877 6,964 

   - บริษทัร่วม 131 23 33 17 

   - กำรร่วมคำ้ 101 143 32 97 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,218 1,524 433 778 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น     

   และบริกำรอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 172,926 171,790 

   - บริษทัร่วม 1,490 1,731 - 782 

   - กำรร่วมคำ้ 1,561 558 - 240 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 360 360 360 360 

     

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร     

   - บริษทัยอ่ย - - 129,773 123,107 

   - บริษทัร่วม 498 480 498 480 

   - กำรร่วมคำ้ 1,750 300 1,750 300 

     

รำยไดอ่ื้น     

   - บริษทัยอ่ย - - 138,614 92,848 

   - บริษทัร่วม 8 13 - - 

   - กำรร่วมคำ้ 930 295 647 - 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,384 86 1,285 10 

     

ซ้ือสินคำ้     

   - บริษทัยอ่ย - - - 12,854 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,878,749 2,040,058 558,985 577,677 

     

ค่ำขนส่งจ่ำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 49,018 28,698 

   - บริษทัร่วม 270,908 205,395 29,755 19,146 

     

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     

   - บริษทัยอ่ย - - 20,357 13,578 

   - บริษทัร่วม 151 23 50 17 

   - กำรร่วมคำ้ 307 292 161 184 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 4,525 2,783 861 1,270 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้     

   - บริษทัยอ่ย - - 63,924 88,486 

   - บริษทัร่วม 10,665 11,611 8,717 9,598 

   - กำรร่วมคำ้ 1,455 966 1,455 966 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 16,496 10,460 16,440 10,370 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     

   - บริษทัยอ่ย - - 22,947 18,174 

   - บริษทัร่วม 47,004 61,086 5,391 6,078 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 45,877 18 26,521 5 

 

13.4 ลูกหนีแ้ละเจ้ำหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   - บริษทัยอ่ย - - 324,930 281,407 

   - บริษทัร่วม 2,645 21 644 - 

   - กำรร่วมคำ้ 1,744 14 1,453 14 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 424 360 360 360 

     

เงินปันผลคำ้งรับ     

   - บริษทัยอ่ย - - 139,650 - 

     

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   - บริษทัยอ่ย - - 93,634 75,716 

   - บริษทัร่วม 65 2,220 8 2,210 

   - กำรร่วมคำ้ 104 10 69 5 

   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 6,924 13,141 730 97 

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.5 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตน้งวด 12,000 4,383,679 

กระแสเงินสด:   

เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด 76,000 6,078,332 

เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด (12,000) (5,532,177) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 76,000 4,929,834 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     

   - บริษทัยอ่ย - - 213,800 179,345 

   - กำรร่วมคำ้ 715 14 715 14 

 715 14 214,515 179,359 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     

   - บริษทัยอ่ย - - 46,443 40,685 

   - กำรร่วมคำ้ 715 - 715 - 

 715 - 47,158 40,685 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     

   - บริษทัยอ่ย - - 93,157 78,447 

   - กำรร่วมคำ้ 918 - 918 - 

 918 - 94,075 78,447 
 

บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืระยะสั้นกบับริษทัยอ่ยหลำยแห่งในสกลุเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้

และจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 
 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรร่วมคำ้เป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินในสกุลเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกสำมเดือนและก ำหนดกำร

ช ำระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 อยำ่งไรกต็ำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กิจกำรร่วมคำ้ยงัไม่ไดช้ ำระคืนเงินตน้และบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำขยำยก ำหนดกำรช ำระคืน 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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13.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วข้อง 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 2,214,300 

กระแสเงินสด:   

เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - 300,000 

เงินใหกู้ย้มืรับคืนระหวำ่งงวด - (301,536) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 2,212,764 

หกั  เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (636,408) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ - 1,576,356 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     

   - บริษทัยอ่ย - - 22,950 6,987 

 - - 22,950 6,987 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบ้ียรับ     

   - บริษทัยอ่ย - - 45,348 14,338 

 - - 45,348 14,338 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืสกลุในเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 

ล ำดับที ่

จ ำนวนคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

30 มถุินำยน  

พ.ศ. 2562 

พนับำท 

จ ำนวนคงเหลือ 

ณ วนัที ่ 

31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

พนับำท 

 

 

 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 

 

 

กำรช ำระคืนเงินต้น 

 

 

ก ำหนดกำร 

จ่ำยช ำระดอกเบีย้ 
      

1 434,000 506,000 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

2 583,000 661,000 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

3 883,100 983,300 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

4 46,000 64,000 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

5 266,664 - อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ทุกส้ินเดือน ทุกส้ินเดือน 

รวม 2,212,764 2,214,300    

 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.7 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วข้อง 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 147,787 

กระแสเงินสด:   

เงินกูย้มืระหวำ่งงวด - 559,164 

จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด - (614,349) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 92,602 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยูใ่น     

   เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั)     

   - บริษทัยอ่ย - - 1,431 848 

 - - 1,431 848 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ดอกเบ้ียจ่ำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 1,431 1,345 

 - - 1,431 1,345 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ดอกเบ้ียจ่ำย     

   - บริษทัยอ่ย - - 2,198 2,286 

 - - 2,198 2,286 

 

บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืระยะสั้นกบับริษทัยอ่ยหลำยแห่งในสกลุเงินบำทท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงิน

ตน้และดอกเบ้ียเม่ือทวงถำม 



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2562 
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13.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19,635 16,742 18,868 15,796 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 10,603 6,367 10,603 5,964 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 30,238 23,109 29,471 21,760 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   วนัที ่30 มถุินำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 37,354 33,483 34,875 31,595 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 12,231 7,598 12,231 7,195 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 49,585 41,081 47,106 38,790 

 

14 ภำระผูกพนัและสัญญำทีส่ ำคญั 

 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัและสัญญำต่ำง ๆ  ท่ีแตกต่ำงจำกงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 อยำ่งเป็นสำระส ำคญั ยกเวน้สัญญำและ

จ ำนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงส ำหรับภำระผกูพนัดงัต่อไปน้ี  

 

ภำระผูกพนั  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผกูพนัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงระยะยำวมูลค่ำ 14,864 ลำ้นบำท และมูลค่ำ 34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสัญญำจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2592 

 

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน อำคำรเกบ็สินคำ้และค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยตำมสัญญำเช่ำ มูลค่ำ 82 ลำ้นบำท  

 

ค) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัภำยใตห้นงัสือสัญญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนักบับริษทัคำ้น ้ ำมนัหลำยแห่งและเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นเป็นมูลค่ำรวม 

1,929 ลำ้นบำท และมูลค่ำ 503 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

ง) กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินเก่ียวกบังำนรับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซมคลงัน ้ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนัจ ำนวน 512 ลำ้นบำท และจ ำนวน 46 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 

ฉ) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 1,790 ลำ้นบำท และจ ำนวน 45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  



บริษทั พทีจีี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กำรรวมธุรกจิ 

 

เงินลงทุนในบริษทั จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทั กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั จิตรมำส แคเทอร่ิง จ  ำกดั (JTC) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกิจผลิตและ

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยเป็นกำรจ่ำยซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุน้ จำกหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งส้ิน 440,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ลำ้นบำท มีผลท ำใหก้ลุ่ม

กิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุน้ใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

 

รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับำท 

  

เงินสด 31,500 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 31,500 

 

รำยละเอียดของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ มีดงัต่อไปน้ี  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 28,795 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,139 

อำคำรและอุปกรณ์  6,415 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,100 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (4,295) 

สินทรัพยอ่ื์นหกัหน้ีสินอ่ืน 536 

รวมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 46,690 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (14,007) 

รวมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ 32,683 

ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม (1,183) 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ้ือธุรกิจ 31,500 

 

ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมำสุทธิของ JTC แลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ

ของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดังกล่ำวไม่ได้มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
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