
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่  30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกจิการ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืน
และเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่34 เรื่อง
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน   
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่
ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 
ข้อสรปุ  
ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 594,701 995,775 60,000 453,965

เงนิลงทนุระยะสนัประเภทเผอืขาย 10,736 13,126 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สทุธิ 6 1,203,686 1,157,529 631,031 649,980

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 218,796 12,000 5,126,364 4,383,679

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื

ทถีงึกาํหนดรบัชําระภายในหนึงปี 2,958 729 578 549

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกาํหนดรบัชําระภายในหนึงปี 13.6 - - 738,208 536,400

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 1,682,728 1,758,097 245,736 240,363

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,713,605 3,937,256 6,801,917 6,264,936

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากประจําทตีดิภาระคาํประกนั - 6,560 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื สทุธิ 1,625 4,262 1,625 2,062

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั สทุธิ 13.6 - - 1,607,054 1,677,900

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 7 - - 1,363,864 1,269,364

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 7 658,587 679,498 705,000 705,000

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 7 792,403 804,842 40,000 40,000

เงนิลงทนุระยะยาวอนื 723,094 723,094 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ สทุธิ 360,949 378,903 132,318 132,611

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 8 11,430,131 11,026,258 1,545,741 1,622,877

สทิธกิารเชา่และคา่เช่าทดีนิจ่ายลว่งหน้า สุทธิ 3,037,936 2,873,639 1,018 1,368

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธิ 206,438 210,315 145,647 148,347

คา่ความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 106,138 77,791 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 226,282 164,329 58,020 37,599

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 17,596,566 17,002,474 5,600,287 5,637,128

รวมสินทรพัย์ 21,310,171 20,939,730 12,402,204 11,902,064

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

2



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 254,927 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,637,417 6,334,643 775,297 842,145

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 9 2,550,000 1,400,000 600,000 300,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - 170,176 147,787

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี สทุธิ 178,545 186,299 28,014 38,895

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 10 1,568,335 1,232,342 1,295,108 947,183

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี สทุธิ 11 999,280 1,699,407 999,280 1,699,407

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 61,533 39,639 - 14,465

รวมหนีสินหมนุเวียน 10,250,037 10,892,330 3,867,875 3,989,882

หนีสินไมห่มนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ สทุธิ 255,561 387,037 1,446 19,615

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 10 2,098,174 2,289,174 1,832,746 1,822,393

หุน้กู ้สทุธิ 11 2,095,662 1,697,268 2,095,662 1,697,268

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษยีณอายุ 134,969 92,762 79,106 54,674

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 51,348 44,651 13,552 13,884

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 70,303 60,684 32,879 28,313

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 4,706,017 4,571,576 4,055,391 3,636,147

รวมหนีสิน 14,956,054 15,463,906 7,923,266 7,626,029

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

- หุน้สามญัจํานวน 1,670,000,000 หุน้

มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

- หุน้สามญัจํานวน 1,670,000,000 หุน้

มูลคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 1,185,430 1,185,430 1,185,430 1,185,430

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 175,946 149,101 175,946 149,101

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,322,654 2,479,281 1,447,562 1,271,504

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (56,555) (39,781) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,297,475 5,444,031 4,478,938 4,276,035

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 56,642 31,793 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 6,354,117 5,475,824 4,478,938 4,276,035

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 21,310,171 20,939,730 12,402,204 11,902,064

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 28,484,637 26,744,512 3,548,676 3,248,011

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (26,151,333) (25,022,701) (3,362,453) (3,057,224)

กาํไรขนัต้น 2,333,304 1,721,811 186,223 190,787

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 41,048 32,966 152,991 137,091

รายไดอ้นื 8,469 38,672 70,905 68,804

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (1,741,961) (1,451,239) (142,101) (139,521)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (250,343) (263,927) (179,431) (159,299)

ตน้ทุนทางการเงนิ (84,321) (74,646) (62,779) (51,320)

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนใน

การร่วมคา้และบรษิทัรว่ม 6,516 (3,069) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 312,712 568 25,808 46,542

ภาษเีงนิได้ 12 (54,520) 531 (2,758) (7,783)

กาํไรสาํหรบังวด 258,192 1,099 23,050 38,759

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 256,584 1,980 23,050 38,759

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 1,608 (881) - -

258,192 1,099 23,050 38,759

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.15 - 0.01 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 258,192 1,099 23,050 38,759

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย 36 31 - -

      - สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (1,841) (9,236) - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,805) (9,205) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวดสุทธิจากภาษีเงินได้ (1,805) (9,205) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 256,387 (8,106) 23,050 38,759

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 254,779 (7,225) 23,050 38,759

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 1,608 (881) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 256,387 (8,106) 23,050 38,759

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 88,983,358 78,586,083 10,842,275 9,842,965

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (81,584,732) (73,142,549) (10,195,874) (9,275,640)

กาํไรขนัต้น 7,398,626 5,443,534 646,401 567,325

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 115,320 108,809 472,362 439,366

เงนิปันผลรบั 7.2 - - 379,998 485,842

รายไดอ้นื 58,635 117,156 230,179 185,250

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (5,057,767) (4,194,476) (437,921) (453,491)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (775,308) (707,192) (533,702) (447,410)

ตน้ทุนทางการเงนิ (253,243) (211,401) (190,857) (146,999)

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุนใน

การร่วมคา้และบรษิทัรว่ม 7.1 491 (13,244) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,486,754 543,186 566,460 629,883

ภาษเีงนิได้ 12 (283,129) (95,332) (29,557) (23,132)

กาํไรสาํหรบังวด 1,203,625 447,854 536,903 606,751

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,204,218 448,245 536,903 606,751

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (593) (391) - -

1,203,625 447,854 536,903 606,751

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.72 0.27 0.32 0.36

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,203,625 447,854 536,903 606,751

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย 78 85 - -

      - สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี (21,409) (3,282) - -

      - ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (21,331) (3,197) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวดสุทธิจากภาษีเงินได้ (21,331) (3,197) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,182,294 444,657 536,903 606,751

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,182,887 445,048 536,903 606,751

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (593) (391) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,182,294 444,657 536,903 606,751

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนเกินจาก

เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัส่วน รวมส่วนของ

 ทุนทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง เงินลงทุน จากการร่วมค้า การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ส่วนไดเ้สยีไม่มอีํานาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ 15 - - - - - - - - - 14,007 14,007

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

สํารองตามกฎหมาย - - 30,338 (30,338) - - - - - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - - - - - - - 10,000 10,000

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

สํารองตามกฎหมาย - - 26,845 (26,845) - - - - - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - - - - - - - - - 30,001 30,001

ส่วนเกนิจากการเพมิสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 7.1 - - - - - - 4,557 4,557 4,557 (4,557) -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 1,204,218 78 (21,409) - (21,331) 1,182,887 (593) 1,182,294

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 175,946 3,322,654 197 (62,549) 5,797 (56,555) 6,297,475 56,642 6,354,117

ขอ้มูลทางการเงินรวม 

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของส่วนของเจ้าของ  เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 606,751 - 606,751

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

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

สาํรองตามกฎหมาย - - 26,845 (26,845) - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 536,903 - 536,903

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,670,000 1,185,430 175,946 1,447,562 - 4,478,938

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,486,754 543,186 566,460 629,883

รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสทุธิ

จากกจิกรรมดําเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 2,222,062 1,794,716 132,568 145,316

- คา่ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหา

  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 10, 11 2,942 3,654 2,942 3,654

- ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 705 684 127 610

- คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูสทุธิ 4,770 1,977 550 276

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

- คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 42,252 13,451 24,432 5,536

- (กาํไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรพัยส์ทุธิ 3,754 1,173 7 (5,369)

- ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ 8 12,998 7,653 372 71

- กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุระยะสนั (32) (7) - -

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 8 (3,503) 10,161 - -

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการลดลงของมูลคา่

  สนิคา้คงเหลอืและคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั (19,774) 4,309 (17,353) 3,677

- ดอกเบยีรบั (4,687) (621) (213,192) (147,229)

- ดอกเบยีจ่าย 250,299 207,308 187,914 143,233

- สว่นแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุสทุธจิากเงนิลงทนุ

ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 7.1 (491) 13,244 - -

- กาํไรจากการซอืธุรกจิในราคาตํากว่ามูลคา่ยตุธิรรม 15 - (1,183) - -

   กระแสเงนิสดกอ่นการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดําเนินงาน 3,998,049 2,599,705 304,829 293,816

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 8,162 (140,778) 79,263 (134,320)

- สนิคา้คงเหลอื 95,143 279,757 11,980 (12,515)

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (61,953) (13,414) (20,421) (269)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (1,462,948) 871,958 (66,042) 67,996

- จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

   หลงัการเกษยีณอายุ (45) - - -

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 5,313 (695) 3,925 1,736

เงนิสดรบัจากการดําเนินงาน 2,581,721 3,596,533 313,534 216,444

- รบัจากดอกเบยี 1,991 609 157,018 90,497

- จ่ายคา่ดอกเบยี (252,085) (195,896) (189,989) (140,071)

- จ่ายภาษเีงนิได้ (299,310) (180,871) (48,982) (31,939)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,032,317 3,220,375 231,581 134,931

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากเงนิฝากประจําทตีดิภาระคาํประกนั 6,560 3,372 - -

เงนิสดจ่ายคา่สทิธกิารเช่าและคา่เชา่ทดีนิ (1,177,676) (1,428,351) (253) (252)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทนุระยะสนัสทุธิ 2,500 2,000 - -

เงนิสดจ่ายซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ (17,931) (82,728) - -

เงนิสดจ่ายซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,840,763) (2,541,208) (37,429) (115,763)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 3,103 1,527 1,539 110,593

เงนิสดจ่ายซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (15,042) (32,645) (12,404) (30,020)

เงนิปันผลรบั 7 12,432 20,720 379,998 485,842

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 12,000 - 7,085,213 8,402,580

เงนิสดจ่ายจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.5 (218,796) - (7,827,898) (9,628,630)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.6 - - 469,038 143,100

เงนิสดจ่ายจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.6 - - (600,000) (700,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื 408 257 408 257

เงนิสดจ่ายจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื - (3,000) - (3,000)

เงนิสดจ่ายชําระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย 7.1 - - (94,500) -

เงนิสดจ่ายชําระคา่หุน้ของบรษิทัร่วม 7.4 (2,200) (10,000) (2,200) (10,000)

เงนิสดจ่ายสุทธจิากการซอืเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - (2,705) - (15,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,235,405) (4,072,761) (638,488) (1,360,293)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเจา้หนีสญัญาเช่าการเงนิ (139,230) (211,163) (29,050) (103,344)

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสทุธิ 254,927 (24,380) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 9 22,750,000 21,250,000 1,200,000 1,800,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 9 (21,600,000) (20,600,000) (900,000) (1,200,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - 791,334 776,584

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.7 - - (768,945) (742,050)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 1,200,000 1,500,000 1,200,000 1,500,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 (1,055,721) (604,974) (842,436) (417,894)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 11 1,400,000 - 1,400,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 11 (1,700,000) - (1,700,000) -

เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้ 11 (3,961) - (3,961) -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (334,000) (283,900) (334,000) (283,900)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัยอ่ย (2) (8) - -

เงนิสดรบัชําระคา่หุน้จากสว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัยอ่ย 30,001 10,000 - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 802,014 1,035,575 12,942 1,329,396

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (401,074) 183,189 (393,965) 104,034

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 594,701 1,094,187 60,000 385,160

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 594,701 1,094,187 60,000 385,160

594,701 1,094,187 60,000 385,160

รายการทีมิใช่เงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุโดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ 209 3,983 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ 101,064 237,190 4,613 4,808

- ซอือุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - 1,144 - -

- ซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงนิ 15,356 9,980 15,258 9,980

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 14 ถงึ 42 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

13



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่ได ้
จดทะเบียนไว้ คือ เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชัน้ที่ 33 ถนนรชัดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิัทเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทัและ
บรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจกำร คอื กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบั
สถำนีบรกิำรน ้ำมนั และสนิคำ้อุปโภคบรโิภค และกำรขนส่ง 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทด้วยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่  
12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล  
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 

 
3.1 กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมท่ีเก่ียวข้อง 

 
เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรได้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

3.2 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัรำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้มำถอืปฏบิตัติัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยนโยบำยกำรบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงเกีย่วกบัรำยไดม้ดีงันี้ 
 
กำรขำยสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรขำยสนิคำ้บำงส่วนในรปูแบบซึ่งเป็นกำรขำยสนิคำ้พรอ้มขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ไดร้ะบุไว้
ในสญัญำ กลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำภำระในด ำเนินกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดส่งมอบตำมทีร่ะบุในสญัญำไม่ใช่ภำระทีต่้อง
ปฏบิตัิแยกต่ำงหำกจำกกำรขำยสนิค้ำ ดงันัน้ กลุ่มกิจกำรจงึรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำ
เมื่อได้โอนกำรควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ณ จุดส่งมอบ ซึ่งกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจกำร  
ไดน้ ำส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยทีลู่กคำ้ไดร้ะบุไวต้ำมสญัญำ โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในลกัษณะดงักล่ำวจะรบัรูต้ำม
รำคำของรำยกำรซึง่คำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิำกภำษขีำย เงนิคนืและส่วนลด 
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กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตลอดช่วงระยะเวลำของสญัญำ โดยรบัรูร้ำยไดค้่ำบรกิำรเป็นเสน้ตรงตำมสดัส่วน
ของเวลำที่ได้ให้บรกิำรแล้วต่อระยะเวลำที่ต้องให้บรกิำรทัง้สิ้นตำมสญัญำ ส ำหรบัสญัญำที่มีหลำยภำระที่ต้องปฏิบตั ิ 
รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนใหแ้ต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิีร่วมอยู่ในสญัญำโดยใชก้ำรปันส่วนรำคำตำมเกณฑ์รำคำขำย
แบบเอกเทศของสนิคำ้และบรกิำร 
 
กำรบญัชสี ำหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรพรอ้มกบัใหส้ทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ โดยโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ทีใ่หค้อื คะแนน
สะสมจำกกำรเตมิน ้ำมนั กำรซื้ออำหำรและเครื่องดื่มและกำรซื้อสนิคำ้และบรกิำรอื่น เพื่อสะสมแต้มและใชใ้นกำรแลก
ซื้อน ้ำมนัส ำหรบักำรเติมน ้ำมนัหรอืแลกซื้อสนิค้ำอื่นในครัง้ถดัไปโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติม  กลุ่มกิจกำร 
จะรบัรูค้ะแนนสะสมจำกโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ เป็นหนี้สนิตำมสญัญำ ณ จุดที่ลูกคำ้ไดร้บัสทิธเิมื่อมกีำรขำย
สนิคำ้หรอืให้บรกิำร โดยจ ำนวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนให้แต้มและสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมรำคำขำยแบบ
เอกเทศของแตม้และสนิคำ้หรอืบรกิำร และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูห้นี้สนิจำกคะแนนสะสมเป็นรำยไดเ้มื่อลูกคำ้น ำคะแนนมำใช ้
หรอืเมื่อคะแนนหมดอำยุ  
 
กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรื่องรำยได้ฉบบัใหม่นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอของกลุ่มกจิกำร 
 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน - ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
กลุ่มกิจกำรมส่ีวนงำนที่รำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 
และวัสดุอุปกรณ์ส ำหรบัสถำนีบริกำรน ้ ำมัน กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค และกำรขนส่ง ส่วนงำนด ำเนินงำน  
ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลิตภณัฑ์ 

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำก
กำรขำย
สินค้ำ
อปุโภค
บริโภค 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดั
บญัชี

รำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 28,026,672 429,406 385,660 (357,101) 28,484,637 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (25,970,151) (288,412) (249,871) 357,101 (26,151,333) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,056,521 140,994 135,789 - 2,333,304 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์และบรกิำรอื่น     41,048 
รำยไดอ้ื่น     8,469 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,741,961) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (250,343) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (84,321) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้      
   และบรษิทัร่วม     6,516 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     312,712 
ภำษเีงนิได ้     (54,520) 
ก ำไรส ำหรบังวด     258,192 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ      
   จำกภำษเีงนิได ้     (1,805) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     256,387 
 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกีย่วกบัรำยไดค้่ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นัน้ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน 

ทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 
รำยไดค้่ำขนส่งจำกลูกคำ้ภำยนอกจะแสดงรวมในรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ ตำมทีอ่ธบิำย
ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 
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 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลิตภณัฑ์ 

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำก
กำรขำย
สินค้ำ
อปุโภค
บริโภค 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง 

กำรตดั
บญัชี

รำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 26,438,876 283,095 349,373 (326,832) 26,744,512 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (24,870,227) (221,924) (257,382) 326,832 (25,022,701) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,568,649 61,171 91,991 - 1,721,811 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์และบรกิำรอื่น     32,966 
รำยไดอ้ื่น     38,672 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (1,451,239) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (263,927) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (74,646) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
   และบรษิทัร่วม  

 
  (3,069) 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     568 
ภำษเีงนิได ้     531 
ก ำไรส ำหรบังวด     1,099 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ
   จำกภำษเีงนิได ้  

 
  (9,205) 

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     (8,106) 
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 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลิตภณัฑ์ 

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำก
กำรขำย
สินค้ำ
อปุโภค
บริโภค 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง(1) 

กำรตดั
บญัชี

รำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 87,666,069 1,229,728 1,214,538 (1,126,977) 88,983,358 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (81,083,582) (823,897) (804,230) 1,126,977 (81,584,732) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 6,582,487 405,831 410,308 - 7,398,626 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์และบรกิำรอื่น     115,320 
รำยไดอ้ื่น     58,635 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (5,057,767) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (775,308) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (253,243) 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้      
   และบรษิทัร่วม     491 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     1,486,754 
ภำษเีงนิได ้     (283,129) 
ก ำไรส ำหรบังวด     1,203,625 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ
   จำกภำษเีงนิได ้   

 
 (21,331) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     1,182,294 
 
(1) ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนเกีย่วกบัรำยไดค้่ำขนส่งตำมตำรำงขำ้งตน้นัน้ไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยใน 

ทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 
รำยได้ค่ำขนส่งจำกลูกค้ำภำยนอกจะแสดงรวมในรำยได้จำกกำรขำยผลติภัณฑ์น ้ำมนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ ตำมที่อธบิำย 
ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 
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 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 

รำยได้จำกกำร 
ขำยผลิตภณัฑ์ 

น ้ำมนั
ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รำยได้จำก
กำรขำย
สินค้ำ
อปุโภค
บริโภค 

รำยได้ 
ค่ำขนส่ง 

กำรตดั
บญัชี

รำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 77,665,302 848,938 1,070,029 (998,186) 78,586,083 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (72,781,575) (591,597) (767,563) 998,186 (73,142,549) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,883,727 257,341 302,466 - 5,443,534 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำสนิทรพัย์และบรกิำรอื่น     108,809 
รำยไดอ้ื่น     117,156 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย     (4,194,476) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร     (707,192) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (211,401) 
ส่วนแบ่งขำดทุนสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
   และบรษิทัร่วม     (13,244) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     543,186 
ภำษเีงนิได ้     (95,332) 
ก ำไรส ำหรบังวด     447,854 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวดสุทธ ิ
   จำกภำษเีงนิได ้     (3,197) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด     444,657 
 
กลุ่มกิจกำรมรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร โดยใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรำยได้ส่วนใหญ่
เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหนึ่งรำยใดทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร
และแหล่งที่มำของขอ้มูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มอียู่มำใชเ้ช่นเดยีวกบังบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 249,395 280,048 164,282 185,026 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19,115 23,037 66,246 109,420 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 268,510 303,085 230,528 294,446 
หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,902) (5,358) (1,660) (1,110) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 259,608 297,727 228,868 293,336 
     
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,913 395 351,925 281,781 
ลูกหนี้อื่น 965,337 887,353 50,238 74,863 
รวมลูกหนี้อื่น 973,250 887,748 402,163 356,644 
หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (29,172) (27,946) - - 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 944,078 859,802 402,163 356,644 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 1,203,686 1,157,529 631,031 649,980 
 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ไม่เกนิก ำหนด 221,539 252,324 209,306 264,287 
เกนิก ำหนดต ่ำกว่ำ 3 เดอืน 34,017 37,326 19,354 29,230 
เกนิก ำหนด 3 - 6 เดอืน 3,438 6,185 1,036 396 
เกนิก ำหนด 6 - 12 เดอืน 3,902 5,414 445 369 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 5,614 1,836 387 164 
 268,510 303,085 230,528 294,446 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8,902) (5,358) (1,660) (1,110) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 259,608 297,727 228,868 293,336 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.2) - - 1,363,864 1,269,364 
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.3) 658,587 679,498 705,000 705,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 7.4) 792,403 804,842 40,000 40,000 
 1,450,990 1,484,340 2,108,864 2,014,364 
 
7.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ และบริษทัร่วม สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงัน้ี 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  1,484,340 2,014,364 
กำรช ำระค่ำหุน้ของบรษิทัย่อย - 94,500 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (12,432) - 
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วม 491 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจำกกำรร่วมคำ้   
    และบรษิทัร่วมตำมวธิส่ีวนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษเีงนิได ้ (21,409) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  1,450,990 2,108,864 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
บริษทั บีพีทีจี จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มของบรษิัท บีพีทีจี จ ำกัด  
ในสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิในอตัรำหุน้ละ 25 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 599,998 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 15 ลำ้นบำท 
 
เมื่อวนัที่ 5 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มของบรษิัท บีพีทีจี จ ำกัด  
ในสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิในอตัรำหุน้ละ 50 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 599,998 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 30 ลำ้นบำท 
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บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท โอลิมปัส ออยล์ จ ำกัด 
จ ำนวน 990,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 100 บำท บรษิัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมกำรเรยีกช ำระในอตัรำหุ้นละ 50 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 49.50 ลำ้นบำท มผีลท ำใหบ้รษิทัมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 99.97 เป็นรอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 
 
บริษทั จิตรมำส แคเทอริง่ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทได้รบัโอนหุ้นสำมญั
จ ำนวน 134,999 หุ้น ของบริษัท จิตรมำส แคเทอริ่ง จ ำกัด (JTC) จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมโดยไม่มี
กำรช ำระค่ำตอบแทนมผีลท ำใหก้ลุ่มกจิกำรมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน JTC เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 69.99 เป็นรอ้ยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด โดยกลุ่มกิจกำรรบัรู้ส่วนแบ่งในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นของ JTC 
จ ำนวน 4.56 ล้ำนบำท ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวม โดยแสดงเป็นส่วนเกนิจำกกำรเพิม่สดัส่วน
กำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 
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7.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ทุนท่ีช ำระแล้ว 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุม่กิจกำร 

 
วิธีรำคำทุน 

 
เงินปันผลระหว่ำงงวด 

  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ลกัษณะของธรุกิจ พนับำท พนับำท ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          
บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั สถำนบีรกิำรน ้ำมนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 239,998 419,996 
บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - 750 
บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - 21,096 
บรษิทั เอเวอรเ์รสต์ ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอนดสี ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั แอตลำส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 
บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั และบรษิทัย่อย  จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 
บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 50,500 1,000 99.99 99.97 50,500 1,000 - - 
บรษิทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั และบรษิทัย่อย จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 
   - บรษิทัย่อย          
         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 
         บรษิทั จติรมำส แคเทอริง่ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 45,000 45,000 99.99 69.99 - - - - 
บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั  ขนส่งสนิคำ้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 140,000 44,000 
บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลูชัน่ จ ำกดั รบัเหมำก่อสรำ้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 
บรษิทั บพีทีจี ีจ ำกดั  สถำนบีรกิำรน ้ำมนั 100,000 25,000 59.99 59.99 60,000 15,000 - - 
บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จ ำกดั พฒันำอุปกรณ์สื่อสำรขอ้มลูภำยในสถำนบีรกิำร 4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      1,363,864 1,269,364 379,998 485,842 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือ

โดยกลุ่มกิจกำร 
 

วิธีรำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 624,685 634,172 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 33,902 45,326 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้    705,000 705,000 658,587 679,498 - - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

26 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        
บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัปำลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 
บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต ์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้    705,000 705,000 - - 
 
(1) บรษิัท พีพีพี กรนี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (PPP Green) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบรษิัท กับบริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จ ำกัด และบรษิัท อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ จ ำกัด PPP Green เป็นบรษิัทจ ำกัด 

ประกอบกิจกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ้ำมนัปำล์มแบบครบวงจร ทัง้นี้ PPP Green เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มกิจกำรในกำรลดภำระและควำมเสี่ยงในกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลติน ้ำมนัดเีซล โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ บรษิทัไดน้ ำใบหุน้สำมญัของ PPP Greenไปวำงเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัส ำหรบัเงนิกูย้มืของกำรร่วมคำ้ 
 

(2) บรษิัท สยำมออโต้แบคส์ จ ำกดั (SAB) เป็นกำรร่วมค้ำระหว่ำงบรษิัท กับบรษิัท ออโต้แบคส์ เซเว่น จ ำกัด SAB เป็นบรษิัทจ ำกัด ประกอบกิจกำรศูนย์บรกิำรและซ่อมบ ำรุงรกัษำรถยนต ์ 
ทัง้นี้ สญัญำร่วมทุนของบรษิัทใน SAB มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร รวมทัง้กำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมเชงิเศรษฐกจิต่ำง ๆ ซึ่งต้องไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ำย โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 38.26 
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปนี้  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  สดัส่วนของหุ้นสำมญัท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 
 

วิธีรำคำทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลระหว่ำงงวด 
  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

บรษิทั อำม่ำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ขนส่งสนิคำ้ 24.00 24.00 621,600 621,600 738,605 743,114 12,432 20,720 
บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบั         
   เซน็เตอร ์จ ำกดั    รถบรรทุก 40.00 40.00 40,000(1) 40,000 12,980 21,742 - - 
บรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั  ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนทดแทน 50.99(2) 50.99 38,250 38,250 40,818 39,986 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    699,850 699,850 792,403 804,842 12,432 20,720 

 

   ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีรำคำทุน เงินปันผลระหว่ำงงวด 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

บรษิทั สำมมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จ ำกดั  ศูนยบ์รกิำรและซ่อมบ ำรุงส ำหรบั 
   รถบรรทุก 

40.00 40.00 40,000 40,000 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     40,000 40,000 - - 
 

(1) เมื่อวนัที ่7 มกรำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ตำมกำรเรยีกช ำระค่ำหุน้ส่วนทีค่ำ้งช ำระเมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2.20 ลำ้นบำท ครบถว้นแลว้ 
 

(2) กลุ่มกจิกำรไดส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำร 2 ท่ำน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมกำร กลุ่มกจิกำรจงึมอีทิธพิลอย่ำงมสีำระส ำคญัในบรษิทั พลงังำนพฒันำ 5 จ ำกดั 
(PP5) ถงึแมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็ำม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำร 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 11,026,258 1,622,877 
ซื้อสนิทรพัย ์ 1,614,297 38,094 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (6,857) (1,546) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์สุทธ ิ (12,998) (372) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,214,386) (113,312) 
โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์สุทธ ิ 3,503 - 
โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ 20,314 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 11,430,131 1,545,741 
 

กลุ่มกจิกำรไดเ้ปลี่ยนวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนของอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรบำงรำยกำรจำกเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้
ค่ำเช่ำจำกบุคคลภำยนอกเป็นเพื่อใช้งำนในกลุ่มกิจกำร ดังนัน้ ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภทอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำรดงักล่ำวใหม่ จำกอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนมำยงัทีด่นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ โดยมมีลูค่ำตำมบญัชสุีทธ ิ20.31 ลำ้นบำท 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดน้ ำทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง
เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัเงนิกูย้มืระยะยำว หนี้สนิตำมสญัญำสนิเชื่อหมุนเวยีนและสญัญำอื่น ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต 
 

9 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,400,000 300,000 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด 22,750,000 1,200,000 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด (21,600,000) (900,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 2,550,000 600,000 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัของ
บริษัท และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ ำนวน 600 ล้ำนบำท และ 1,950 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อปี  
ทัง้นี้ มกี ำหนดช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบีย้ในระหว่ำงวนัที ่16 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่30 มกรำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

29 

 
10 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,521,516 2,769,576 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด 1,200,000 1,200,000 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด (1,055,721) (842,436) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงนิกูย้มื 714 714 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,666,509 3,127,854 
หกั  เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,568,335) (1,295,108) 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 2,098,174 1,832,746 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กำรเพิม่ของเงนิกูย้มืระยะยำวประกอบดว้ย 
 

- บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูย้มืระยะยำวภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืฉบบัเดมิ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 400 ลำ้นบำท 
 

- เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวกับสถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน  
300 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืดงักล่ำวเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั โดยมอีำยุ 3 ปี และมอีตัรำดอกเบี้ย 
MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงทีต่่อปี และมกี ำหนดกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุกเดอืน ทัง้นี้บรษิัทไดเ้บกิเงนิ
กูย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 
 

- เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน  
500 ล้ำนบำท เงนิกู้ยมืดงักล่ำวเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบำททีไ่ม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั โดยมอีำยุ 2 ปี และมอีตัรำดอกเบี้ย 
THBFIX (6 เดือน) บวกอัตรำส่วนเพิ่มคงที่ต่อปี และมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนเงินต้นและจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุกเดือน  
ทัง้นี้บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

 
กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดบำงประกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำเงนิกู ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เป็นตน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 หุ้นกู้ สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 3,396,675 3,396,675 
กระแสเงนิสด:   
ออกหุน้กู ้ 1,400,000 1,400,000 
กำรไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,700,000) (1,700,000) 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำหุน้กู ้ (3,961) (3,961) 
กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด:   
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำหุน้กู้ 2,228 2,228 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 3,094,942 3,094,942 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ (999,280) (999,280) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ 2,095,662 2,095,662 
 
เมื่อวนัที ่7 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูมู้ลค่ำ 1,400 ลำ้นบำท ซึง่มรีะยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอน 3 ปี นับจำก
วนัทีอ่อกหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่ำวมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.63 โดยมกี ำหนดช ำระดอกเบีย้ทุกสำมเดอืน 
 
หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กู้แบบเฉพำะเจำะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท ทัง้นี้ บรษิทัต้องปฎิบตัติำมขอ้ก ำหนดและ
ขอ้จ ำกดับำงประเภทตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
เป็นตน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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12 ภำษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 60,845 11,817 3,320 15,819 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (6,325) (12,348) (562) (8,036) 
รวมภำษเีงนิได ้ 54,520 (531) 2,758 7,783 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 304,780 114,222 29,889 28,343 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (21,651) (18,890) (332) (5,211) 
รวมภำษเีงนิได ้ 283,129 95,332 29,557 23,132 
 
ภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษีเดยีวกบัทีใ่ช้กบัก ำไรรวม  
ทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 19.04 ต่อปีส ำหรบักลุ่มกจิกำร (พ.ศ. 2561 อตัรำรอ้ยละ 17.55 ต่อปี ส ำหรบักลุ่มกจิกำร) 
และอตัรำรอ้ยละ 5.22 ต่อปีส ำหรบับรษิทั (พ.ศ. 2561 อตัรำรอ้ยละ 3.67 ต่อปีส ำหรบับรษิทั) 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิ้ง จ ำกดั กลุ่มครอบครวัวจิติรธนำรกัษ์ และกลุ่มครอบครวัวชริศกัดิพ์ำนิช 
ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 25.12 รอ้ยละ 10.00 และรอ้ยละ 8.62 ตำมล ำดบั หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 
 
รำยละเอยีดของบรษิทัย่อย กำรร่วมคำ้และบรษิทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 7 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
13.1 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 126,259 98,576 
   - บรษิทัร่วม 26,810 30,544 23,059 26,138 
   - กำรร่วมคำ้ 2,427 974 2,427 974 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 236,782 270,015 235,978 268,333 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 120,467 134,283 
   - กจิกำรร่วมคำ้ 1,910 - - - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน   พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย     
   - บรษิทัย่อย - - 372,045 298,753 
   - บรษิทัร่วม 91,536 85,926 74,752 75,033 
   - กำรร่วมคำ้ 7,646 3,763 7,646 3,410 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 706,663 736,947 703,703 731,891 
     
รำยไดค้่ำขนส่ง     
   - บรษิทัย่อย - - 383,981 424,408 
   - กจิกำรร่วมคำ้ 2,973 - - - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 78,407 83,509 
   - บรษิทัร่วม 827 771 - 49 
   - กำรร่วมคำ้ 886 693 - 210 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 180 180 180 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 64,926 61,703 
   - บรษิทัร่วม 249 300 249 300 
   - กำรร่วมคำ้ 1,050 - 1,050 - 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 71,949 54,074 
   - บรษิทัร่วม 4 14 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 3,185 143 3,000 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 731 35 699 4 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - - 5,358 
   - กำรร่วมคำ้ - 17 - 17 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 857,067 1,229,281 292,053 352,970 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 16,237 12,169 
   - บรษิทัร่วม 138,906 113,317 17,161 13,901 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,327 - - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 19,684 8,094 
   - บรษิทัร่วม 929 22 16 18 
   - กำรร่วมคำ้ 590 125 95 61 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,182 1,268 262 630 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ     
   และบรกิำรอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 251,333 255,299 
   - บรษิทัร่วม 2,317 2,502 - 831 
   - กำรร่วมคำ้ 2,447 1,251 - 450 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 540 540 540 540 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร     
   - บรษิทัย่อย - - 194,699 184,810 
   - บรษิทัร่วม 747 780 747 780 
   - กำรร่วมคำ้ 2,800 300 2,800 300 
     
รำยไดอ้ื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 210,563 146,922 
   - บรษิทัร่วม 12 27 - - 
   - กำรร่วมคำ้ 4,115 438 3,647 - 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,115 121 1,984 14 
     
ซื้อสนิคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - - 18,212 
   - กำรร่วมคำ้ - 17 - 17 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,735,816 3,269,339 851,038 930,647 
     
ค่ำขนส่งจ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 65,255 40,867 
   - บรษิทัร่วม 409,814 318,712 46,916 33,047 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,327 - - - 
     
ค่ำใชจ้่ำยอื่น     
   - บรษิทัย่อย - - 40,041 21,672 
   - บรษิทัร่วม 1,080 45 66 35 
   - กำรร่วมคำ้ 897 417 256 245 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,707 4,051 1,123 1,900 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
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13.3 ลูกหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 50,900 88,486 
   - บรษิทัร่วม 5,568 11,611 4,488 9,598 
   - กำรร่วมคำ้ 2,488 966 827 966 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 11,059 10,460 10,031 10,370 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้     
   - บรษิทัย่อย - - 19,953 18,174 
   - บรษิทัร่วม 46,466 61,086 6,262 6,078 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 24,399 18 24,262 5 

 
13.4 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 347,301 281,407 
   - บรษิทัร่วม 3,233 21 966 - 
   - กำรร่วมคำ้ 4,437 14 3,478 14 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 243 360 180 360 
     
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - 101,108 75,716 
   - บรษิทัร่วม 899 2,220 - 2,210 
   - กำรร่วมคำ้ 695 10 39 5 
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 346 13,141 55 97 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 12,000 4,383,679 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด 218,796 7,827,898 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด (12,000) (7,085,213) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด 218,796 5,126,364 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้คำ้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     
   ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 232,804 179,345 
   - กำรร่วมคำ้ 2,729 14 2,729 14 
 2,729 14 235,533 179,359 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 47,955 47,190 
   - กำรร่วมคำ้ 2,729 - 2,729 - 
 2,729 - 50,684 47,190 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 141,112 125,637 
   - กำรร่วมคำ้ 3,647 - 3,647 - 
 3,647 - 144,759 125,637 
 
บริษัทได้ท ำสญัญำเงนิกู้ยืมระยะสัน้กับบริษัทย่อยหลำยแห่งในสกุลเงินบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงทีต่่อปี โดยมกี ำหนดกำรช ำระคนืเงนิตน้และจ่ำยช ำระดอกเบีย้เมื่อทวงถำม 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กำรร่วมคำ้เป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำททีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั และมอีตัรำดอกเบี้ย
คงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระดอกเบี้ยทุกสำมเดือนและก ำหนดกำรช ำระคืนเงินต้นในวนัที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2562 อย่ำงไรกต็ำม ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กจิกำรร่วมคำ้ยงัไม่ไดช้ ำระคนืเงนิตน้และบรษิทัอยู่ในระหว่ำง
กำรพจิำรณำขยำยก ำหนดกำรช ำระคนื 
 

13.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 2,214,300 
กระแสเงนิสด:   
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด - 600,000 
เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่ำงงวด - (469,038) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 2,345,262 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - (738,208) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 1,607,054 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 22,491 6,876 

 - - 22,491 6,876 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้รบั     
   - บรษิทัย่อย - - 67,839 21,214 

 - - 67,839 21,214 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืสกุลในเงนิบำทที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนัดงัรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

ล ำดบัท่ี 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

จ ำนวนคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 
 
 

กำรช ำระ 
คืนเงินต้น 

 
 

ก ำหนด 
กำรจ่ำยช ำระ

ดอกเบีย้ 
      

1 398,000 506,000 อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
2 544,000 661,000 อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
3 833,000 983,300 อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
4 37,000 64,000 อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 
5 533,262 - อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

รวม 2,345,262 2,214,300    
 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 147,787 
กระแสเงนิสด:   
เงนิกูย้มืระหว่ำงงวด - 791,334 
จ่ำยคนืเงนิกูร้ะหว่ำงงวด - (768,945) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - 170,176 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย (แสดงรวมอยู่ใน     
   เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     
   - บรษิทัย่อย - - 961 848 
 - - 961 848 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 961 877 
 - - 961 877 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
   - บรษิทัย่อย - - 3,159 3,163 
 - - 3,159 3,163 
 

บรษิัทได้ท ำสญัญำเงนิกู้ยืมระยะสัน้กับบริษัทย่อยหลำยแห่งในสกุลเงนิบำทที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน และมีอตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบอตัรำส่วนเพิม่คงทีต่่อปี โดยมกี ำหนดกำรช ำระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เมื่อทวงถำม 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13.8 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23,990 20,731 22,589 19,424 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,017 3,791 1,993 3,590 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 26,007 24,522 24,582 23,014 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 61,344 54,214 57,464 51,019 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 14,248 11,389 14,224 10,785 
รวมค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 75,592 65,603 71,688 61,804 
 

14 ภำระผกูพนัและสญัญำท่ีส ำคญั 
 

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัและสญัญำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงจำกงวดปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ยกเว้นสัญญำและจ ำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงส ำหรับ 
ภำระผกูพนัดงัต่อไปนี้  
 

ภำระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัในเรื่องต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

ก) กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและสิง่ปลูกสรำ้งระยะยำวมูลค่ำ 15,719 ล้ำนบำท และ
มลูค่ำ 32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสญัญำจะสิน้สุดในปี พ.ศ. 2592 

 

ข) บรษิทัมภีำระผูกพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำรส ำนักงำน อำคำรเกบ็สนิคำ้และค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
มลูค่ำ 83 ลำ้นบำท  
 

ค) กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผกูพนัภำยใตห้นังสอืสญัญำค ้ำประกนักบัสถำบนัทำงกำรเงนิส ำหรบัสญัญำซื้อขำยน ้ำมนั
กับบริษัทค้ำน ้ำมันหลำยแห่งและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ำรวม 2,011 ล้ำนบำท และมูลค่ำ 503 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 

ง) กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบกำรเงินเกี่ยวกับงำนรบัเหมำก่อสร้ำงและซ่อมแซม  
คลงัน ้ำมนัและสถำนีบรกิำรน ้ำมนัจ ำนวน 595 ลำ้นบำท และจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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วงเงินสินเช่ือ 
 
จ) ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงนิหลำยแห่งที่ยงัไม่ได้ใช้

จ ำนวน 1,236 ลำ้นบำท และจ ำนวน 45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้ 
 
ฉ) ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยกับ 

สถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่งส ำหรบัเงนิกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 500 ล้ำนบำทเพื่อเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอตัรำ
ดอกเบี้ยคงที่ โดยสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวมรีะยะเวลำบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ถึง
วนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2564 

 
15 กำรรวมธรุกิจ 

 
เงินลงทุนในบริษทั จิตรมำส แคเทอร่ิง จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทั กำแฟพนัธุไ์ทย จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัไดซ้ื้อเงนิลงทุนในบรษิทั จติรมำส 
แคเทอริง่ จ ำกดั (JTC) ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยและด ำเนินธุรกจิผลติและขำยอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเป็น
กำรจ่ำยซื้อหุน้สำมญัที่ออกใหม่จ ำนวน 314,998 หุ้น จำกหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้สิน้ 440,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 31.50 ล้ำนบำท มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JTC คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของทุน 
จดทะเบยีนทัง้หมด 
 
รำยละเอยีดของสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยในกำรซื้อธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พนับำท 
  

เงนิสด 31,500 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อธุรกจิ 31,500 
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รำยละเอยีดของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดร้บั ณ วนัทีซ่ื้อ มดีงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดม้ำ  
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 28,795 
   ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 8,139 
   อำคำรและอุปกรณ์  6,415 
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7,100 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (4,295) 
   สนิทรพัยอ์ื่นหกัหนี้สนิอื่น 536 
รวมมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีร่ะบุได ้ 46,690 
หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (14,007) 
รวมมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ 32,683 
ก ำไรจำกกำรซื้อธุรกจิในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม (1,183) 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อธุรกจิ 31,500 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุได้
และหนี้สนิรบัมำสุทธขิอง JTC แล้ว ซึ่งเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่องกำรรวมธุรกิจ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวไม่ได้มีผลกระทบอย่ำง เป็นสำระส ำคัญต่อ 
งบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
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