
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะกจิการ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืน

และเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทํา 

และนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 

เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวม 

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน 

ของขา้พเจา้ 

 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการนํา

ขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏิบตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่

ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสุข 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 554,461 1,037,136 72,360 187,970

เงนิลงทนุระยะสนัประเภทเผอืขาย 5 - 1,091 - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สทุธิ 5, 9 497,367 1,222,063 484,440 514,128

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 337,188 369,806 2,518,945 1,580,706

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนืทถีงึกาํหนด

รบัชาํระภายในหนึงปี 956 2,787 956 587

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกาํหนดรบัชําระภายในหนึงปี 19.6 - - 1,224,195 1,203,160

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 10 1,373,613 2,217,141 209,420 300,602

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,763,585 4,850,024 4,510,316 3,787,153

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

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

มูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 5 733,983 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื สทุธิ 100 1,475 100 1,475

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั สทุธิ 19.6 - - 3,973,508 4,698,199

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11 - - 1,812,364 1,450,614

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 11 874,613 688,042 705,000 705,000

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 11 812,871 795,863 40,000 40,000

เงนิลงทนุระยะยาวอนื 5 - 723,094 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ สทุธิ 384,528 362,952 131,926 132,219

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 5, 12 10,725,964 11,458,400 1,061,415 1,233,942

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 5, 13 23,622,772 - 476,275 -

สทิธกิารเชา่และคา่เช่าทดีนิจ่ายลว่งหน้า สุทธิ 5 - 3,152,657 - 902

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธิ 212,968 214,416 140,974 144,283

คา่ความนิยม 52,983 52,983 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 5 183,120 123,428 21,124 7,016

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 250,299 228,538 86,242 65,277

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 37,854,201 17,801,848 8,448,928 8,478,927

รวมสินทรพัย์ 40,617,786 22,651,872 12,959,244 12,266,080

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

4



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 324,854 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,254,010 5,778,812 639,586 996,428

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 2,400,000 3,050,000 600,000 600,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.7 - - 38,125 113,700

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี สทุธิ 15 1,441,791 1,490,225 1,041,047 1,205,066

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดไถ่ถอน

ภายในหนึงปี สทุธิ 17 - 999,460 - 999,460

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 136,468 124,874 10,121 20,693

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี สทุธิ 5, 16 566,190 170,952 50,505 19,354

รวมหนีสินหมนุเวียน 8,123,313 11,614,323 2,379,384 3,954,701

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 15 1,618,466 1,760,450 1,039,057 1,562,214

หุน้กู ้สทุธิ 17 4,089,407 2,096,065 4,089,407 2,096,065

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเกษยีณอายุ 166,583 140,844 82,980 82,004

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 1,838 - 1,838 -

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 5, 16 18,847,502 216,085 402,486 260

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 5 52,259 40,444 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 85,646 76,165 41,120 34,940

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 24,861,701 4,330,053 5,656,888 3,775,483

รวมหนีสิน 32,985,014 15,944,376 8,036,272 7,730,184

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

5



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

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 178,794 178,794 178,794 178,794

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,566,271 3,676,486 1,888,748 1,501,672

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (35,642) (63,188) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,564,853 6,647,522 4,922,972 4,535,896

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคมุ 67,919 59,974 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 7,632,772 6,707,496 4,922,972 4,535,896

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 40,617,786 22,651,872 12,959,244 12,266,080

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 25,314,555 28,484,637 3,264,140 3,548,676

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (22,594,659) (26,151,333) (3,033,133) (3,362,453)

กาํไรขนัต้น 2,719,896 2,333,304 231,007 186,223

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 46,306 41,048 160,256 152,991

รายไดอ้นื 19,883 8,469 82,770 70,905

คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,660,552) (1,741,961) (150,369) (142,101)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (234,415) (250,343) (182,557) (179,431)

กําไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สทุธิ 779 - 779 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (279,819) (84,321) (63,858) (62,779)

สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทุนใน

การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 33,210 6,516 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 645,288 312,712 78,028 25,808

ภาษีเงนิได้ 18 (132,431) (54,520) (12,473) (2,758)

กาํไรสาํหรบังวด 512,857 258,192 65,555 23,050

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 509,011 256,584 65,555 23,050

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 3,846 1,608 - -

512,857 258,192 65,555 23,050

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.30 0.15 0.04 0.01

กาํไรสาํหรบังวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 512,857 258,192 65,555 23,050

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย - 36 - -

      - สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 8,511 (1,841) - -

      - ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 8,511 (1,805) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 8,511 (1,805) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 521,368 256,387 65,555 23,050

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 517,522 254,779 65,555 23,050

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 3,846 1,608 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 521,368 256,387 65,555 23,050

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 76,692,950 88,983,358 9,897,687 10,842,275

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (68,997,627) (81,584,732) (9,317,320) (10,195,874)

กาํไรขนัต้น 7,695,323 7,398,626 580,367 646,401

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอนื 123,395 115,320 485,755 472,362

เงนิปันผลรบั 11.2 - - 649,991 379,998

รายไดอ้นื 49,728 58,635 232,014 230,179

คา่ใชจ้่ายในการขาย (5,013,610) (5,057,767) (467,660) (437,921)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (704,042) (775,308) (562,199) (533,702)

กําไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สทุธิ 1,229 - 1,226 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (819,944) (253,243) (184,707) (190,857)

สว่นแบง่กําไรสทุธจิากเงนิลงทุนใน

การรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 11.1 209,585 491 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,541,664 1,486,754 734,787 566,460

ภาษีเงนิได้ 18 (311,467) (283,129) (13,172) (29,557)

กาํไรสาํหรบังวด 1,230,197 1,203,625 721,615 536,903

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,222,243 1,204,218 721,615 536,903

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 7,954 (593) - -

1,230,197 1,203,625 721,615 536,903

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.73 0.72 0.43 0.32

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสาํหรบังวด
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,230,197 1,203,625 721,615 536,903

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

            ผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษียณอายุ 4,963 - 2,390 -

      - ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

            รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไร

            หรอืขาดทุนในภายหลงั (993) - (478) -

   รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,970 - 1,912 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      - การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย - 78 - -

      - สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืจากการรว่มคา้

            และบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี 11.1 18,858 (21,409) - -

      - ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

   รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

         เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 18,858 (21,331) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

   สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 22,828 (21,331) 1,912 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,253,025 1,182,294 723,527 536,903

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,245,071 1,182,887 723,527 536,903

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 7,954 (593) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,253,025 1,182,294 723,527 536,903

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

10



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่า ส่วนแบ่ง

เงินลงทนุใน กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนเกินจาก

ตราสารทนุ เบด็เสรจ็อืน การเพิมสดัส่วน รวมส่วนของ

 ทนุทีออกและ  ส่วนเกิน  สาํรอง เงินลงทนุ ผ่านกาํไรขาดทนุ จากการร่วมค้า การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย เบด็เสรจ็อืน และบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอืต้นงวด 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

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - 30,001 30,001

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

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

ยอดคงเหลอืปลายงวด 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

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 3,676,486 23 - (69,008) 5,797 (63,188) 6,647,522 59,974 6,707,496

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหมม่าใชค้รงัแรก 5 - - - (2,428) (23) 8,711 - - 8,688 6,260 - 6,260

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 3,674,058 - 8,711 (69,008) 5,797 (54,500) 6,653,782 59,974 6,713,756

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (334,000) - - - - - (334,000) (9) (334,009)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,226,213 - - 18,858 - 18,858 1,245,071 7,954 1,253,025

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 4,566,271 - 8,711 (50,150) 5,797 (35,642) 7,564,853 67,919 7,632,772

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน

11



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของเจา้ของ

 ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว  มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร กาํไรเบด็เสรจ็อนื  เจา้ของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - (334,000) - (334,000)

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,501,672 - 4,535,896

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาใชค้รงัแรก 5 - - - (2,451) - (2,451)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 1,670,000 1,185,430 178,794 1,499,221 - 4,533,445

การเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (334,000) - (334,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 723,527 - 723,527

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,670,000 1,185,430 178,794 1,888,748 - 4,922,972

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนงึของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,541,664 1,486,754 734,787 566,460

รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 2,147,427 2,222,062 148,603 132,568

- คา่ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหา

  หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืรอตดับญัชี 2,556 2,942 2,556 2,942

- ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 634 705 254 127

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ 2,815 4,770 2,326 550

- รายไดจ้ากเงนิปันผลรบั 11.2 - - (649,991) (379,998)

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ 30,702 42,252 10,146 24,432

- กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั - (32) - -

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยส์ุทธิ 5,199 3,754 2,244 7

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 12 15,125 12,998 2,097 372

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 12 1,892 (3,503) - -

- (การกลบัรายการ) คา่เผอืการลดลงของมลูคา่

  สนิคา้คงเหลอืและคา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 1,525 (19,774) 2,354 (17,353)

- กาํไรจากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนีสนิใหม่ (505) - (159) -

- กาํไรจากการยกเลกิสญัญาเชา่ (458) - - -

- กาํไรจากการวดัมลูคา่เครอืงมอืทางการเงนิ สุทธิ (1,229) - (1,226) -

- กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (7,270) -

- ดอกเบยีรบั (14,176) (4,687) (212,824) (213,192)

- ดอกเบยีจา่ย 817,319 250,299 182,004 187,914

- สว่นแบง่กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการรว่มคา้

  และบรษิทัรว่ม 11.1 (209,585) (491) - -

   กระแสเงนิสดกอ่นการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนสีนิดาํเนินงาน 4,340,905 3,998,049 215,901 304,829

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (67,157) 8,162 54,102 79,263

- สนิคา้คงเหลอื 842,003 95,143 88,828 11,980

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (21,761) (61,953) (20,965) (20,421)

- เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (2,436,252) (1,462,948) (360,671) (66,042)

- จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษยีณอายุ - (45) (6,780) -

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 9,092 5,313 5,694 3,925

เงนิสดรบัจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 2,666,830 2,581,721 (23,891) 313,534

- รบัจากดอกเบยี 14,746 1,991 185,587 157,018

- จา่ยคา่ดอกเบยี (812,285) (252,085) (174,554) (189,989)

- จา่ยภาษเีงนิได้ (352,051) (299,310) (37,772) (48,982)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,517,240 2,032,317 (50,630) 231,581

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากเงนิฝากประจาํทตีดิภาระคาํประกนั - 6,560 - -

เงนิสดจา่ยคา่สทิธกิารเชา่และคา่เชา่ทดีนิจา่ยล่วงหน้า - (1,177,676) - (253)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนัสุทธิ 1,094 2,500 - -

เงนิสดจา่ยซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (49,179) (17,931) - -

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,329,707) (1,840,763) (76,667) (37,429)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,100 3,103 118,578 1,539

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (188,488) - - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (21,346) (15,042) (12,752) (12,404)

เงนิปันผลรบั 11.2,11.4 24,864 12,432 649,991 379,998

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 153,406 12,000 5,185,625 7,085,213

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 (120,788) (218,796) (6,123,864) (7,827,898)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.6 - - 1,003,656 469,038

เงนิสดจา่ยจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.6 - - (300,000) (600,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอนื 3,206 408 1,006 408

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11.1 - - 19,770 -

เงนิสดจา่ยชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย 11.1 - - (374,250) (94,500)

เงนิสดจา่ยชาํระคา่หุน้ของบรษิทัรว่ม - (2,200) - (2,200)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,524,838) (3,235,405) 91,093 (638,488)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิสุทธิ 324,854 254,927 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 18,740,000 22,750,000 900,000 1,200,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 (19,390,000) (21,600,000) (900,000) (900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.7 - - 447,350 791,334

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.7 - - (522,925) (768,945)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 1,000,000 1,200,000 250,000 1,200,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (1,189,429) (1,055,721) (936,187) (842,436)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 17 2,000,000 1,400,000 2,000,000 1,400,000

เงนิสดจา่ยเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 17 (1,000,000) (1,700,000) (1,000,000) (1,700,000)

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูแ้ละเงนิกู้ 15,17 (9,663) (3,961) (9,663) (3,961)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ 16 (616,830) (139,230) (50,648) (29,050)

เงนิสดรบัชาํระคา่หุน้จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่ี

อาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย - 30,001 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 20 (334,000) (334,000) (334,000) (334,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย (9) (2) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (475,077) 802,014 (156,073) 12,942

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (482,675) (401,074) (115,610) (393,965)

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,037,136 995,775 187,970 453,965

ยอดคงเหลือปลายงวด 554,461 594,701 72,360 60,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิทคีรบกาํหนดภายในสามเดอืน 554,461 594,701 72,360 60,000

554,461 594,701 72,360 60,000

ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

- ซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 998 209 - -

- ซอือาคารและอุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 147,489 101,064 3,390 4,613

- ซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 14,822 15,356 14,607 15,258

- การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชโ้ดยไมไ่ดช้าํระเงนิ 1,489,731 - 43,345 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 16 ถงึ 63 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

16 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได ้

จดทะเบยีนไว ้คอื เลขที ่90 อาคารซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรยีกบริษัท 

และบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คอื การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีม ผลติภัณฑ์แก๊ส วสัดุอุปกรณ์สําหรบั

สถานีบรกิารน้ํามนั สนิคา้อุปโภคบรโิภค และการขนส่ง 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีแสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุ

เป็นอย่างอื่น 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที ่ 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562  

ในสาธารณรฐัประชาชนจีน ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากจํานวนนักท่องเที่ยวจีน 

ทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนัผลประกอบการภาคการส่งออกกป็ระสบปัญหาชะลอตวัลงจากภาวะเศรษฐกจิโลกหดตวั จงึส่งผลให้

ภาพรวมปรมิาณการจาํหน่ายน้ํามนัของประเทศลดลงเช่นกนั ทัง้น้ี การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อ

กจิกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ถึงเดอืนพฤษภาคมจากมาตรการของภาครฐัในการควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรบัรอบระยะเวลา 

เก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยการเติบโตของรายได้ของกลุ่มกิจการลดลงจากงวดก่อน นอกจากน้ี  

ราคาน้ํามนัดเีซลและเบนซินหน้าสถานีบรกิารปรบัตวัลดลงเน่ืองจากราคาน้ํามนัดบิลดลงอย่างรวดเร็วในเดอืนมนีาคมถึง

เมษายน จงึส่งผลใหค่้าการตลาดของกลุ่มกจิการตํ่ากว่าระดบัปกต ิอย่างไรกต็าม ผลการดาํเนินงานไดเ้ริม่ฟ้ืนตวัขึน้หลงัจาก

การผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐั และการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาน้ํามนัดบิและค่าการตลาด 
 

กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจต่อเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษในการวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์

ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว ทัง้น้ี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหน้ีสิน

หมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 5,360 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 6,764 ลา้นบาท) กลุ่มกจิการ

บริหารจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้อย่างพอเพียงและ

กลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงนิสดในอนาคตผ่านแผนการเงนิ ทัง้น้ีกลุ่มกิจการมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที่จะ

ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื่อการดําเนินงานทางธุรกจิและสามารถชําระคนืหน้ีสนิดงักล่าวเมื่อถงึกําหนดชําระ โดยกลุ่มกจิการ

มวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิออกมาจากสถาบนัการเงนิจํานวน 2,423 ล้านบาท ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ลุ่มกจิการยงัคงสามารถดาํรง

สดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนตามขอ้กําหนดของสถาบนัการเงนิและขอ้กําหนดของหุน้กู ้รวมทัง้ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างดาํเนินการเพิม่

วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิเพื่อเสรมิสภาพคล่องใหเ้พยีงพอในกลุ่มกจิการ 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง 

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํา

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที่เกี่ยวข้อง 

ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตฯุ ขอ้ 5 และ 

2) การนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัิ

สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ดงัต่อไปน้ี  

 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการ

พิจารณาประมาณการความเพียงพอของกําไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรพัย ์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิการจะลดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่าไม่มี

ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะมีกําไรทางภาษีเพยีงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี

ดงักล่าว 
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การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่นําขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณา 

ว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  

 

สําหรบัการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่กลุ่มกจิการต้องดําเนินการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปีนัน้ 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคต

มาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว 

 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

ก) เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

การจดัประเภทและวดัมลูค่าเริม่แรก 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกจิการรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 

เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงือ่นไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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การวดัมลูค่าในภายหลงั 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ - ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

และจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้้วยราคาทุนตดัจําหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงรวม 

อยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการกําไร

หรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงนิสด 

ตามสญัญาที่มีลกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มน้ีจะรบัรู้ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี้ย และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ

ถูกรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน โดยรายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้อื่น กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนอื่น และขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรู้

สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่มายังกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรพัย์

ทางการเงนิดงักล่าว 

 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุน 

ตัดจําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน  

โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่า

เครื่องมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการโอนจัดประเภทตราสารหน้ีเมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน

เปลีย่นไปเท่านัน้ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ - ตราสารทุน 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื  

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกิจการพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าว 

ในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและ

แสดงรวมอยู่ในเงนิปันผลรบั 
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ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สําหรบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีดว้ยมูลค่าเดยีวกบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ดงันัน้ เงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ยด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 จาํนวน 733.98 ลา้นบาท วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้น

ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้

วธิกีารอย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัชี มาถือปฏิบ ัติสาํหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward 

looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จํานวน 49.78 ล้านบาท 

สําหรบักลุ่มกิจการและจํานวน 4.38 ล้านบาทสําหรบับรษิัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการวดัมูลค่า

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นโดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

สญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาคํ้าประกันทางการเงนิเป็นหน้ีสินทางการเงนิเมื่อให้การคํ้าประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และ 

วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ของสญัญาคํ้าประกนัและ ข) จาํนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจาํนวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้

 

อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการอนุพนัธท์างการเงนิเมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ ์และวดัมลูค่า

ต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิ 
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ข) สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าที่ดนิ สํานักงาน คลงัสนิค้า รา้นค้า อุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมี

ระยะเวลาการเช่าคงที่จํานวน 2 ถึง 30 ปี โดยบางสัญญามีเงื่อนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563  

กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสญัญาเช่าที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิและ

สญัญาเช่าดาํเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน สุทธจิากเงนิจงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ชา่ 

จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู ่

กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลา

การเช่า สาํหรบัสญัญาเช่าทีไ่ม่ไดโ้อนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัย์อ้างองิใหแ้ก่กลุ่มกจิการเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่า 

และคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุสนิทรพัย์สาํหรบัสญัญาเช่าทีโ่อนความเป็นเจา้ของ

ในสนิทรพัยอ์า้งองิใหแ้ก่กลุ่มกจิการเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึ การจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัย์

ทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า รวมถึงค่าเช่าจ่ายที่ไดช้ําระก่อนเริม่ 

หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และต้นทุนการปรบัสภาพ

สนิทรพัย ์โดยค่าเช่าทีจ่า่ยตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง 

สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าตํ่าประกอบดว้ย 

อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์สาํนักงาน 
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5.2 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 
 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 

สญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปฏบิตัิตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ําการ

ปรบัปรุงย้อนหลงังบการเงนิที่แสดงเปรยีบเทียบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทําได ้

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดงักล่าว กล่าวคือกลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและ 

จัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

 

- 

 

1,091 

 

- 

 

1,091 

เงนิลงทุนระยะสัน้ประเภทเผื่อขาย 1,091 (1,091) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,222,063 - (790,211) 431,852 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,223,154 - (790,211) 432,943 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อื่น 

 

 

- 

 

 

733,983 

 

 

- 

 

 

733,983 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 723,094 (723,094) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 11,458,400 - (766,710) 10,691,690 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 22,921,416 22,921,416 

สทิธกิารเช่าและค่าเช่าทีด่นิ 

   จ่ายล่วงหน้า สุทธ ิ

 

3,152,657 

 

- 

 

(3,152,657) 

 

- 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 123,428 613 - 124,041 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15,457,579 11,502 19,002,049 34,471,130 
     

รวมสินทรพัย ์ 16,680,733 11,502 18,211,838 34,904,073 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

23 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธ ิ

 

170,952 

 

- 

 

330,884 

 

501,836 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 170,952 - 330,884 501,836 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 3,064 - 3,064 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ 216,085 - 17,880,954 18,097,039 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 40,444 2,178 - 42,622 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 256,529 5,242 17,880,954 18,142,725 
     

รวมหน้ีสิน 427,481 5,242 18,211,838 18,644,561 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,676,486 (2,428) - 3,674,058 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (63,188) 8,688 - (54,500) 

รวมส่วนของเจ้าของ 3,613,298 6,260 - 3,619,558 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,040,779 11,502 18,211,838 22,264,119 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงาน 

ไว้เดิม 

 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุ
และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 514,128 - (550) 513,578 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 514,128 - (550) 513,578 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธ ิ 1,233,942 - (130,317) 1,103,625 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 580,942 580,942 

สทิธกิารเช่าและค่าเช่าทีด่นิ 

   จ่ายล่วงหน้า สุทธ ิ

 

902 

 

- 

 

(902) 

 

- 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,016 613 - 7,629 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,241,860 613 449,723 1,692,196 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,755,988 613 449,173 2,205,774 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธ ิ

 

19,354 

 

- 

 

35,363 

 

54,717 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 19,354 - 35,363 54,717 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 3,064 - 3,064 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ 260 - 413,810 414,070 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 260 3,064 413,810 417,134 
     

รวมหน้ีสิน 19,614 3,064 449,173 471,851 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,501,672 (2,451) - 1,499,221 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,501,672 (2,451) - 1,499,221 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,521,286 613 449,173 1,971,072 
 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัแิละการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชขีา้งต้น ไม่มผีลกระทบ

ต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกจิการ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) ผลกระทบจากการปฏิบตัิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิ (TAS 32 และ 

TFRS 9) 
 

รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหมข่า้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• จดัประเภทเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 

และรบัรูก้ารปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัตน้งวดเขา้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 

• จดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีประเภทเผื่อขายซึง่เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุน และรบัรูผ้ลสะสมการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในกําไรสะสม 

• รบัรู้และวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน โดยรบัรู้การปรบัปรุง

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัตน้งวดในกําไรสะสม และ 

• ปรบัปรุงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้ 
 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิ (Business model) ทีใ่ชใ้นการบรหิาร

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ์ 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม  
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน      

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 1,037,136 1,037,136 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

   - เงนิลงทุนระยะสัน้ใน 

      ตราสารหน้ี 1,091 - - - 1,091 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ - - - 431,852 431,852 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่      

    กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 369,806 369,806 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น - - - 4,262 4,262 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

   - เงนิลงทุนระยะยาว 

      ในตราสารทนุ - - 733,983 - 733,983 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 228,538 228,538 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม  

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ์ 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม  
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

หน้ีสินทางการเงิน      

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 5,778,812 5,778,812 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก 

   สถาบนัการเงนิ - 

 

- - 3,050,000 3,050,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ - 

 

- - 3,250,675 3,250,675 

หุน้กู ้ - - - 3,095,525 3,095,525 

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 3,064 - - 3,064 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - 18,598,875 18,598,875 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 76,165 76,165 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ์ 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม  
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สินทรพัยท์างการเงิน      

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 187,970 187,970 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ - - - 513,578 513,578 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ      

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 1,580,706 1,580,706 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น - - - 2,062 2,062 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ      

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 5,901,359 5,901,359 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น - - - 65,277 65,277 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 - สญัญา

อนุพนัธ์ 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย รวม  
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

หน้ีสินทางการเงิน      

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 996,428 996,428 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จาก 

   สถาบนัการเงนิ - 

 

- - 600,000 600,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการ      

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 113,700 113,700 

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงนิ - 

 

- - 2,767,280 2,767,280 

หุน้กู ้ - - - 3,095,525 3,095,525 

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 3,064 - - 3,064 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - - 468,787 468,787 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 34,940 34,940 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมมีูลค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ เงนิใหกู้ย้มื

ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั หุ้นกู้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งมมีูลค่ายุติธรรมใกล้เคยีงกบั 

ทีเ่คยเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ข) ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่องสญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิทีจ่ะต้องชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ที่กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคดิลดดงักล่าว คอื ร้อยละ 3.60 ถึง 

รอ้ยละ 4.38 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชด้ว้ยจํานวนเดยีวกบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจาํนวนเงนิ

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชาํระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

16,194,452 

 

103,211 

บวก: รายการปรบัปรุงภาระผกูพนัทีเ่คยเปิดเผยไว ้ 140,300 51,249 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

    ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

(4,516,334) 

 

(2,720) 

บวก: หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2562 

 

387,037 

 

19,614 

(หกั): สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (51,415) (3,526) 

(หกั): สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ย 

    ตามวธิเีสน้ตรง  

 

(19,074) 

 

(2,349) 

บวก:  รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา 

    และการยกเลกิสญัญาเช่า 

 

6,463,909 

 

303,308 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 18,598,875 468,787 

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 

501,836 

18,097,039 

54,717 

414,070 

 18,598,875 468,787 

 

สําหรบัสญัญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตาม 

สญัญาเช่าการเงนิและหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์

สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ทัง้น้ี กลุ่มกิจการจะเริม่นําข้อกําหนดของการรบัรู้รายการภายใต้ TFRS 16  

มาถอืปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูนั้น้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ทีด่นิ 20,003,348 19,271,319 8,685 9,454 

อาคาร 2,905,588 2,854,506 389,417 427,054 

อุปกรณ์และยานพาหนะ 713,836 795,591 78,173 144,434 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 23,622,772 22,921,416 476,275 580,942 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญาเช่าที่กิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• ถือว่าสญัญาเช่าดําเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอื

ยกเลกิสญัญาเช่า และ 

• เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงือ่นไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณา

ของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิ

ว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 

6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นัียสําคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ

และแหล่งที่มาของขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมสําหรบั 

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

กลุ่มกิจการมส่ีวนงานที่รายงานสามส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์แก๊ส 

และวสัดุอุปกรณ์สําหรบัสถานีบรกิารน้ํามนั การจดัจําหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค และการขนส่ง ส่วนงานดําเนินงานได้ถูก

รายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 24,878,006 406,374 404,635 (374,460) 25,314,555 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (22,433,549) (281,579) (253,991) 374,460 (22,594,659) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 2,444,457 124,795 150,644 - 2,719,896 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     46,306 

รายไดอ้ื่น     19,883 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,660,552) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (234,415) 

กําไรจากการวดัมลูค่าเครื่องมอื      

   ทางการเงนิ สุทธ ิ      779 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (279,819) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     33,210 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     645,288 

ภาษเีงนิได ้     (132,431) 

กําไรสาํหรบังวด     512,857 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     8,511 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     521,368 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 28,026,672 429,406 385,660 (357,101) 28,484,637 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (25,970,151) (288,412) (249,871) 357,101 (26,151,333) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 2,056,521 140,994 135,789 - 2,333,304 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     41,048 

รายไดอ้ื่น     8,469 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,741,961) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (250,343) 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (84,321) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     6,516 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     312,712 

ภาษเีงนิได ้     (54,520) 

กําไรสาํหรบังวด     258,192 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     (1,805) 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     256,387 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 75,439,400 1,161,648 1,235,184 (1,143,282) 76,692,950 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (68,549,490) (805,997) (785,422) 1,143,282 (68,997,627) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 6,889,910 355,651 449,762 - 7,695,323 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     123,395 

รายไดอ้ื่น     49,728 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (5,013,610) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (704,042) 

กําไรจากการวดัมลูค่าเครื่องมอื 

   ทางการเงนิ สุทธ ิ   

 

  1,229 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (819,944) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     209,585 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     1,541,664 

ภาษเีงนิได ้     (311,467) 

กําไรสาํหรบังวด     1,230,197 

กําไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     22,828 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     1,253,025 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

รายได้จากการ

ขายผลิตภณัฑ์

น้ํามนั

ปิโตรเลียมและ

อ่ืน ๆ 

รายได้จากการ

ขายสินค้า

อปุโภคบริโภค 

รายได้ 

ค่าขนส่ง(1) 

การตดับญัชี

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 87,666,069 1,229,728 1,214,538 (1,126,977) 88,983,358 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (81,083,582) (823,897) (804,230) 1,126,977 (81,584,732) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 6,582,487 405,831 410,308 - 7,398,626 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์ละบรกิารอื่น     115,320 

รายไดอ้ื่น     58,635 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (5,057,767) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (775,308) 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (253,243) 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน      

   ในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม     491 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้     1,486,754 

ภาษเีงนิได ้     (283,129) 

กําไรสาํหรบังวด     1,203,625 

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวดสุทธ ิ      

   จากภาษเีงนิได ้     (21,331) 

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด     1,182,294 

 
(1) ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเกีย่วกบัรายไดค่้าขนส่งตามตารางขา้งตน้นัน้ไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายใน 

ทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อํีานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเท่านัน้ ทัง้น้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 

รายไดค่้าขนส่งจากลูกคา้ภายนอกจะแสดงรวมในรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีมและอื่น ๆ 

 

กลุ่มกิจการมรีายได้จากการขายและการให้บรกิาร โดยใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ที่ตัง้ในประเทศไทยและรายไดส่้วนใหญ่

เกดิขึน้ในประเทศไทย ทัง้น้ีกลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน่ึงรายใดทีเ่ป็นสาระสาํคญั 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั รวมถึงการแสดงมูลค่า

ยุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการที่ราคาตามบญัช ี

วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

ราคาทุนจดั

จาํหน่าย 

 

 

รวมราคา

ตามบญัชี 

 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563       

       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ       

   - เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุน 3 - 733,983 - 733,983 733,983 

รวมสินทรพัย ์  - 733,983 - 733,983 733,983 

       

หน้ีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 3,060,257 3,060,257 3,061,175 

หุน้กู ้สุทธ ิ - - - 4,089,407 4,089,407 4,117,399 

ตราสารอนุพนัธ ์

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

2 

 

1,838 

 

- 

 

- 

 

1,838 

 

1,838 

รวมหน้ีสิน  1,838 - 7,149,664 7,151,502 7,180,412 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

ราคาทุนจดั

จาํหน่าย 

 

 

รวมราคา

ตามบญัชี 

 

 

มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

   - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที ่       

       เกีย่วขอ้งกนั - - - 5,197,703 5,197,703 5,205,099 

รวมสินทรพัย ์  - - 5,197,703 5,197,703 5,205,099 
       

หน้ีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 2,080,104 2,080,104 2,080,406 

หุน้กู ้สุทธ ิ - - - 4,089,407 4,089,407 4,117,399 

ตราสารอนุพนัธ ์

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 1,838 - - 1,838 1,838 

รวมหน้ีสิน  1,838 - 6,169,511 6,171,349 6,199,643 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

ราคาทุนจดั

จาํหน่าย 

 

 

รวมราคา

ตามบญัชี 

 

 

มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ       

   - เงนิลงทุนระยะสัน้ในตราสารหนี ้ 2 - - - 1,091 1,091 

รวมสินทรพัย ์  - - - 1,091 1,091 
       

หน้ีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 3,250,675 3,179,096 

หุน้กู ้สุทธ ิ - - - - 3,095,525 3,134,974 

ตราสารอนุพนัธ ์

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 - - - - 3,064 

รวมหน้ีสิน  - - - 6,346,200 6,317,134 
 

ยกเวน้เงนิลงทุนระยะสัน้ในตราสารหน้ี กลุ่มกจิการไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิตามกลุ่มมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิในงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ข้อมูลระดบัชัน้

ท่ีใช้ในการวดั

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

ราคาทุนจดั

จาํหน่าย 

 

 

รวมราคา

ตามบญัชี 

 

 

มูลค่ายุติธรรม 
 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

   - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที ่       

        เกีย่วขอ้งกนั - - - - 5,901,359 5,802,805 

รวมสินทรพัย ์  - - - 5,901,359 5,802,805 
       

หน้ีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 2,767,280 2,720,845 

หุน้กู ้สุทธ ิ - - - - 3,095,525 3,134,974 

ตราสารอนุพนัธ ์

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 - - - - 3,064 

รวมหน้ีสิน  - - - 5,862,805 5,858,883 
 

บรษิทัไม่ไดจ้ดัประเภทและรบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื

ทางการเงนิในงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายต่อไปน้ีมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่า

ตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

หน้ีสนิทางการเงนิ 

- เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หน้ีสนิทางการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ

- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
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กลุ่มกจิการเลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในการคาํนวณ

มูลค่ายุติธรรม โดยวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ี 

ดว้ยมลูค่าเดยีวกบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

8.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 

- มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยคํานวณโดยการเปรยีบเทยีบราคาตลาดกบัสญัญาแบบเดยีวกนั 

ทีม่กีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลกัษณะรายการที่แท้จรงิสําหรบัเครื่องมอื

ทางการเงนิทีเ่หมอืนกนั 

 

- มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ีคํานวณโดยใช้ราคาซื้อขายที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง อ้างอิงจาก 

thaimutualfund.com 

 

8.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึ่งใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรม

ระดบั 3 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 ข้อมูลท่ีไม่ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท สามารถสงัเกตได้   

      

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

733,983 - อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 7.5 - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุธิรรมแสดงดงัต่อไปน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม   

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

  

ข้อมูลท่ีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

 

การเปล่ียนแปลง 

30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 

พนับาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิที ่ 

   วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

   ยุตธิรรมผ่านกําไร 

   ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 1.00  ลดลง 268,472 เพิม่ขึน้ 395,301 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

ผูอํ้านวยการสายการเงนิ (CFO) และคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและ

ผลลพัธอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นคาํนวณจากประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 

ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดที่ปรบัปรุงความเสี่ยง 

อ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 271,770 254,677 181,794 180,233 

ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 19.3) 24,200 29,442 56,474 97,679 

รวมลูกหน้ีการคา้ 295,970 284,119 238,268 277,912 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (14,983) (10,913) (4,377) (2,051) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 280,987 273,206 233,891 275,861 
     

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 19.4) 14,731 16,313 186,123 198,154 

ลูกหน้ีอื่น 236,450 968,600 64,426 40,113 

รวมลูกหน้ีอื่น 251,181 984,913 250,549 238,267 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (34,801) (36,056) - - 

ลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 216,380 948,857 250,549 238,267 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 497,367 1,222,063 484,440 514,128 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ไม่เกนิกําหนด 232,944 229,091 207,237 255,913 

เกนิกําหนดตํ่ากว่า 3 เดอืน 38,541 43,516 23,734 20,072 

เกนิกําหนด 3 - 6 เดอืน 5,478 2,733 41 6 

เกนิกําหนด 6 - 12 เดอืน 9,016 3,504 6,216 1,534 

เกนิกว่า 12 เดอืน 9,991 5,275 1,040 387 

 295,970 284,119 238,268 277,912 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (14,983) (10,913) (4,377) (2,051) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 280,987 273,206 233,891 275,861 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม 957,636 1,777,381 183,630 262,236 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 159,751 174,607 - - 

ผลติภณัฑแ์ก๊ส 34,985 16,764 993 902 

ผลติภณัฑอ์ื่น 121,705 151,658 10,966 18,340 

สนิคา้ระหว่างทาง 106,655 102,325 20,193 23,132 

รวม 1,380,732 2,222,735 215,782 304,610 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื     

    - ผลติภณัฑน้ํ์ามนัปิโตรเลยีม (6,616) (4,502) (6,362) (4,008) 

 ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั      

    - สนิคา้อุปโภคบรโิภค (503) (1,092) - - 

สนิคา้คงเหลอื สุทธ ิ 1,373,613 2,217,141 209,420 300,602 

 

กลุ่มกจิการและบรษิัทมผีลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมมูลค่า 166.96 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า 124.80 ล้านบาท) 

และมูลค่า 159.02 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า 101.71 ล้านบาท) ตามลําดบั แสดงด้วยมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั 

ซึง่ตํ่ากว่าราคาทุน  

 

ภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงพลงังาน ซึ่งกําหนดให้กิจการต้องสํารองผลิตภัณฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมไว้ที่อตัราร้อยละ 1  

ของปรมิาณการซื้อในประเทศ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ยอดผลติภณัฑ์น้ํามนัปิโตรเลยีมไดร้วมผลติภณัฑ์ที่กลุ่ม

กจิการและบรษิัทต้องสํารองไวข้ ัน้ตํ่ามมีูลค่า 126.09 ล้านบาท และ 113.32 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

มลูค่า 138.36 ลา้นบาทและ 138.36 ลา้นบาท ตามลําดบั) ซึง่เป็นจาํนวนทีสุ่ทธจิากค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุฯ ขอ้ 11.2) - - 1,812,364 1,450,614 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 11.3) 874,613 688,042 705,000 705,000 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 11.4) 812,871 795,863 40,000 40,000 

 1,687,484 1,483,905 2,557,364 2,195,614 

 

11.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมค้า และบริษทัร่วม สามารถวิเคราะห์ได้ดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  1,483,905 2,195,614 

การเรยีกชาํระค่าหุน้เพิม่ของบรษิทัย่อย - 374,250 

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (12,500) 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม (24,864) - 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธจิากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม 209,585 - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่นจากการร่วมคา้   

    และบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได ้ 18,858 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,687,484 2,557,364 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

บริษทั แอตลาส เอน็เนอยี จาํกดั (เดิมชือ่ “บริษทั แอตลาส ออยล ์จาํกดั”) 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นตามมติเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มของบริษัท แอตลาส ออยล ์

จํากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 75 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 4,990,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น  

374.25 ลา้นบาท 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท แอตลาส ออยล์ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอตลาส 

เอน็เนอย ีจาํกดั 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั โอลิมปัส ออยล ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดข้ายหุน้สามญัของบรษิัท โอลมิปัส ออยล์ จํากดั (OLP) จํานวน 249,999 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 ของหุ้นสามัญทัง้หมดของ OLP ให้แก่บรษิัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด (ATL) ซึ่งเป็น 

บรษิทัย่อยทางตรงของบรษิทั เป็นจาํนวนเงนิรวม 19.77 ลา้นบาท มผีลทาํใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน OLP ลดลง

จากรอ้ยละ 25 เป็นรอ้ยละ 0.01 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด และ ATL มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน OLP เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 

74.99 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการขายเงนิลงทุนดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน

เฉพาะกจิการสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงนิ 7.27 ลา้นบาท 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยทัง้หมดมดีงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ทุนท่ีชาํระแล้ว 

สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุม่กิจการ 

 

วิธีราคาทุน 

 

เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ลกัษณะของธรุกิจ พนับาท พนับาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชัน่ จํากดั สถานีบรกิารน้ํามนั 439,980 439,980 99.99 99.99 586,394 586,394 359,997 239,998 

บรษิทั พรีะมดิ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 14,447 - 

บรษิทั แอลไพน์ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั เอม็ไพร ์ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 15,547 - 

บรษิทั เอเวอรเ์รสต์ ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอนดสี ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บรษิทั แอตลาส เอน็เนอย ีจํากดั และบรษิทัย่อย จําหน่ายผลติภณัฑก์๊าซหุงตม้ 500,000 125,750 99.99 99.99 500,000 125,750 - - 

   - บรษิทัย่อย          

         บรษิทั โอลมิปัส ออยล ์จํากดั จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 50,500 50,500 99.99 99.99 - 12,500 - - 

บรษิทั พทีจี ีกรนี เอน็เนอย ีจํากดั และบรษิทัย่อย  จําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 25,750 25,750 99.99 99.99 25,750 25,750 - - 

   - บรษิทัย่อย          

         บรษิทั อนิโนเทค กรนี เอน็เนอย ีจํากดั ผลติและจําหน่ายเอทานอล 25,000 25,000 99.99 99.99 - - - - 

บรษิทั กาแฟพนัธุไ์ทย จํากดั และบรษิทัย่อย จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 226,250 226,250 99.99 99.99 226,250 226,250 - - 

   - บรษิทัย่อย          

         บรษิทั จ ีเอฟ เอ คอรป์อเรชัน่ (ไทยแลนด)์ จํากดั จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 117,408 117,408 99.99 99.99 - - - - 

         บรษิทั จติรมาส แคเทอริง่ จํากดั ผลติและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 45,000 45,000 99.99 99.99 - - - - 

บรษิทั พทีจี ีโลจสิตกิส ์จํากดั  ขนส่งสนิคา้ 400,000 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 260,000 140,000 

บรษิทั เอม็ไพร ์เซอรว์สิ โซลูชัน่ จํากดั รบัเหมาก่อสรา้ง 10,000 10,000 60.00 60.00 6,000 6,000 - - 

บรษิทั บพีทีจี ีจํากดั  สถานีบรกิารน้ํามนั 100,000 100,000 59.99 59.99 60,000 60,000 - - 

บรษิทั อนิโนลเิจนท ์ออโตเมชัน่ จํากดั พฒันาอุปกรณ์สื่อสารขอ้มลูภายในสถานีบรกิาร 4,950 4,950 59.99 59.99 2,970 2,970 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      1,812,364 1,450,614 649,991 379,998 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปน้ี  

 
  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

          

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00(1) 40.00 640,000 640,000 849,885 655,905 - - 

บรษิทั สยามออโตแ้บคส ์จํากดั ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุงรกัษารถยนต์ 38.26(2) 38.26 65,000 65,000 24,728 32,137 - - 

รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    705,000 705,000 874,613 688,042 - - 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ํามนัปาลม์  40.00 40.00 640,000 640,000 - - 

บรษิทั สยามออโตแ้บคส ์จํากดั ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุงรกัษารถยนต์ 38.26 38.26 65,000 65,000 - - 

รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    705,000 705,000 - - 

 
(1) บรษิทั พพีพี ีกรนี คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (PPP Green) เป็นการร่วมคา้ระหว่างบรษิทั กบับรษิทั ทซีจี ีโฮลดิง้ส ์จาํกดั และบรษิทั อารแ์อนด์ด ีเกษตรพฒันา จํากดั PPP Green เป็นบรษิทัจาํกดั 

ประกอบกจิการผลติและจําหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัปาลม์แบบครบวงจร ทัง้น้ี PPP Green เป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตรข์องกลุ่มกจิการในการลดภาระและความเสีย่งในการจดัหาวตัถุดบิเพื่อใช้

ในกระบวนการผลติน้ํามนัดเีซล โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในการร่วมคา้ดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 40 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืของการร่วมคา้ บรษิทัไดนํ้าใบหุน้สามญัของ PPP Green ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกูย้มืของการร่วมคา้ 

 
(2) บรษิทั สยามออโต้แบคส ์จํากดั (SAB) เป็นการร่วมคา้ระหว่างบรษิทั กบับรษิทั ออโต้แบคส ์เซเว่น จํากดั SAB เป็นบรษิทัจํากดั ประกอบกจิการศูนย์บรกิารและซ่อมบํารุงรกัษารถยนต์ ทัง้น้ี 

สญัญาร่วมทุนของบรษิทัใน SAB มกีารกําหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการ รวมทัง้การตดัสนิใจเชงิกลยุทธท์างการเงนิและการดาํเนินงานในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิต่าง ๆ ซึ่งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่าย โดยบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีในการร่วมคา้ดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 38.26 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมดีงัต่อไปน้ี  
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลระหว่างงวด 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
          

บรษิทั อาม่า มารนี จํากดั (มหาชน) ขนส่งสนิคา้ 24.00 24.00 621,600 621,600 768,384 744,911 24,864 12,432 

บรษิทั สามมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุงสาํหรบั         

   เซน็เตอร ์จํากดั    รถบรรทุก 40.00 40.00 40,000 40,000 2,654 9,824 - - 

บรษิทั พลงังานพฒันา 5 จํากดั  ผลติและจําหน่ายพลงังานทดแทน 50.99(1) 50.99 38,250 38,250 41,833 41,128 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    699,850 699,850 812,871 795,863 24,864 12,432 
 

   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนของเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผลระหว่างงวด 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

   พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

บรษิทั สามมติร พทีจี ีโปรทรคั โซลูชนั เซน็เตอร ์จํากดั  ศูนยบ์รกิารและซ่อมบํารุงสาํหรบั 

   รถบรรทุก 

 

40.00 

 

40.00 

 

40,000 

 

40,000 

 

- 

 

- 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม     40,000 40,000 - - 

 

(1) กลุ่มกจิการไดส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการ 2 ท่าน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมกรรมการ กลุ่มกจิการจงึมอีทิธพิลอย่างมสีาระสาํคญัในบรษิทั พลงังานพฒันา 5 จาํกดั 

(PP5) ถงึแมว้่ากลุ่มกจิการจะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 กต็าม ดงันัน้ PP5 จงึถอืเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ- ตามทีร่ายงานใหม ่ 10,691,690 1,103,625 

ซื้อสนิทรพัย ์ 1,236,960 69,471 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (7,299) (120,822) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (15,125) (2,097) 

ค่าเสื่อมราคา (1,271,136) (81,528) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์สุทธ ิ (1,892) - 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมายเหตฯุ ขอ้ 13) 92,766 92,766 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ 10,725,964 1,061,415 
 

บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งไปจดจํานองไวก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนั 

เงนิกูย้มืระยะยาว หน้ีสนิตามสญัญาสนิเชื่อหมุนเวยีนและสญัญาอื่น ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 

13 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ- ตามทีร่ายงานใหม ่ 22,921,416 580,942 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 1,678,219 43,345 

ค่าเสื่อมราคา (826,976) (46,912) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม ่ (21,336) (8,334) 

การยกเลกิสญัญา (35,785) - 

โอนจดัประเภทใหม่ สุทธ ิ(หมายเหตฯุ ขอ้ 12) (92,766) (92,766) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ 23,622,772 476,275 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธกิารใชภ้ายใต้สญัญาเช่าทีห่มดอายุ และ

ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ที่เช่า บรษิทัจงึโอนจดัประเภทสนิทรพัย์ดงักล่าวซึ่งมมีูลค่าตามบญัชสุีทธ ิ92.77 ล้านบาท

เป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,050,000 600,000 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหว่างงวด 18,740,000 900,000 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด (19,390,000) (900,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 2,400,000 600,000 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัของบรษิทั

และบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง จาํนวน 600 ลา้นบาท และ 1,800 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมอีตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ทัง้น้ี มกํีาหนด

ชาํระคนืเงนิตน้และจ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหวา่งวนัที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,250,675 2,767,280 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหว่างงวด 1,000,000 250,000 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด (1,189,429) (936,187) 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู ้ (1,510) (1,510) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 521 521 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,060,257 2,080,104 

หกั  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,441,791) (1,041,047) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 1,618,466 1,039,057 
 

กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดบางประการตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสนิต่อส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เป็นตน้ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าของกลุ่มกจิการและบรษิทั มดีงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - ตามทีร่ายงานใหม่ 18,598,875 468,787 

กระแสเงนิสด:   

จ่ายชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (616,830) (50,648) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

เพิม่ขึน้ของสญัญาเช่า 1,489,731 43,345 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม ่ (21,841) (8,493) 

การยกเลกิสญัญา (36,243) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 19,413,692 452,991 

หกั ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า   

    ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สุทธ ิ (566,190) (50,505) 

 18,847,502 402,486 
 

งบกําไรขาดทุนมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ดอกเบีย้จ่าย 600,192 13,574 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 32,471 4,264 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 13,193 1,165 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 11,887 - 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยภาระผูกพนัทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS 17) จาํนวน 19,136.02 ล้านบาท ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นหน้ีสนิเมื่อกลุ่มกจิการนํา TFRS 16 

มาใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ  3,095,525 

กระแสเงนิสด:   

ออกหุน้กู ้  2,000,000 

การไถ่ถอนหุน้กู ้  (1,000,000) 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้  (8,153) 

การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด:   

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้  2,035 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  4,089,407 

หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี สุทธ ิ  - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ  4,089,407 

 

เมื่อวนัที ่10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูม้ลูค่า 1,000 ลา้นบาท ซึง่มรีะยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอน 3 ปี นับจาก

วนัทีอ่อกหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่าวมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.60 โดยมกํีาหนดชาํระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

 

เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอน 2.5 ปี  

นับจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่าวมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.59 โดยมกํีาหนดชาํระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

 

หุน้กูท้ ัง้หมดเป็นหุน้กู้แบบเฉพาะเจาะจงประเภทไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท ทัง้น้ี บรษิทัต้องปฎิบตัติามขอ้กําหนดและ

ขอ้จํากดับางประเภทตามทีไ่ดกํ้าหนดไว ้เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

เป็นตน้ 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 149,793 60,845 17,734 3,320 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,362) (6,325) (5,261) (562) 

รวมภาษเีงนิได ้ 132,431 54,520 12,473 2,758 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 363,088 304,780 27,145 29,889 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (51,621) (21,651) (13,973) (332) 

รวมภาษเีงนิได ้ 311,467 283,129 13,172 29,557 

 

ภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกับที่ใช้กับกําไร 

รวมทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คอื อตัรารอ้ยละ 20.20 ต่อปีสําหรบักลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2562 อตัราร้อยละ 19.04 ต่อปีสําหรบั 

กลุ่มกจิการ) และอตัรารอ้ยละ 1.79 ต่อปีสาํหรบับรษิทั (พ.ศ. 2562 อตัรารอ้ยละ 5.22 ต่อปีสาํหรบับรษิทั) 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั รชักจิ โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30.62 หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยนักลงทุนทัว่ไป 

 

รายละเอยีดของบรษิทัย่อย การร่วมคา้และบรษิทัร่วมไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

19.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขาย     

   - บรษิทัย่อย - - 155,035 126,259 

   - บรษิทัร่วม 20,810 26,810 20,363 23,059 

   - การร่วมคา้ 1,392 2,427 1,392 2,427 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 183,646 236,782 183,204 235,978 

     

รายไดค่้าขนส่ง     

   - บรษิทัย่อย - - 15,279 120,467 

   - การร่วมคา้ 3,285 1,910 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขาย     

   - บรษิทัย่อย - - 533,270 372,045 

   - บรษิทัร่วม 72,854 91,536 71,701 74,752 

   - การร่วมคา้ 5,829 7,646 5,829 7,646 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 517,578 706,663 515,293 703,703 

     

รายไดค่้าขนส่ง     

   - บรษิทัย่อย - - 49,491 383,981 

   - การร่วมคา้ 7,010 2,973 - - 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.2 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ     

   และบรกิารอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 68,368 78,407 

   - บรษิทัร่วม 1,050 827 - - 

   - การร่วมคา้ 863 886 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 180 180 180 180 
     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

   - บรษิทัย่อย - - 81,345 64,926 

   - บรษิทัร่วม 240 249 240 249 

   - การร่วมคา้ 1,638 1,050 1,103 1,050 
     

รายไดอ้ื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 65,907 71,949 

   - บรษิทัร่วม 10 4 - - 

   - การร่วมคา้ 4,773 3,185 4,651 3,000 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 915 731 793 699 
     

ซื้อสนิคา้     

   - การร่วมคา้ 3,213 - - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 619,601 857,067 278,314 292,053 
     

ค่าขนส่งจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 27,368 16,237 

   - บรษิทัร่วม 118,398 138,906 14,678 17,161 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,919 3,327 - - 
     

ค่าใชจ้่ายอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 12,866 19,684 

   - บรษิทัร่วม 49 929 - 16 

   - การร่วมคา้ 235 590 18 95 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,009 1,182 1,358 262 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ     

   และบรกิารอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 210,908 251,333 

   - บรษิทัร่วม 2,263 2,317 - - 

   - การร่วมคา้ 2,213 2,447 - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 540 540 540 540 

     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ     

   - บรษิทัย่อย - - 245,290 194,699 

   - บรษิทัร่วม 720 747 720 747 

   - การร่วมคา้ 5,788 2,800 3,736 2,800 

     

รายไดอ้ื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 200,121 210,563 

   - บรษิทัร่วม 46 12 - - 

   - การร่วมคา้ 14,000 4,115 13,707 3,647 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,333 2,115 1,887 1,984 

     

ซื้อสนิคา้     

   - การร่วมคา้ 9,763 - - - 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,928,254 2,735,816 737,916 851,038 

     

ค่าขนส่งจ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 84,186 65,255 

   - บรษิทัร่วม 404,973 409,814 50,796 46,916 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,708 3,327 - - 

     

ค่าใชจ้่ายอื่น     

   - บรษิทัย่อย - - 34,044 40,041 

   - บรษิทัร่วม 146 1,080 1 66 

   - การร่วมคา้ 771 897 148 256 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,662 5,707 3,730 1,123 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.3 ลูกหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 37,939 70,776 

   - บรษิทัร่วม 5,963 11,689 4,032 11,278 

   - การร่วมคา้ 3,328 1,617 432 1,267 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 14,909 16,136 14,071 14,358 

 24,200 29,442 56,474 97,679 
     

เจา้หน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 18,973 25,963 

   - บรษิทัร่วม 36,729 55,745 4,758 5,869 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13,939 26,218 13,319 25,485 

 50,668 81,963 37,050 57,317 
 

19.4 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 177,499 188,240 

   - บรษิทัร่วม 5,797 4,146 2,187 1,250 

   - การร่วมคา้ 8,393 11,807 5,896 8,304 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 541 360 541 360 

 14,731 16,313 186,123 198,154 
     

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย - - 138,326 115,391 

   - บรษิทัร่วม - 11 - 8 

   - การร่วมคา้ 1,703 2,745 25 28 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 437 2,319 15 103 

 2,140 5,075 138,366 115,530 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและการร่วมคา้สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 369,806 1,580,706 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด 120,788 6,123,864 

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่างงวด (153,406) (5,185,625) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 337,188 2,518,945 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 26,866 2,132 

   - การร่วมคา้ 4,661 5,232 4,661 5,232 

 4,661 5,232 31,527 7,364 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 19,184 47,955 

   - การร่วมคา้ 4,651 2,729 4,651 2,729 

 4,651 2,729 23,835 50,684 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 46,487 141,112 

   - การร่วมคา้ 13,707 3,647 13,707 3,647 

 13,707 3,647 60,194 144,759 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยจํานวน 2,181.76 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์คํ้าประกัน และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นและ

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหว่างวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมค้าจํานวน 337.19 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ในสกุลเงินบาทที่ไม่มีหลกัทรพัย์คํ้าประกัน และมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นและ 

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 5,901,359 

กระแสเงนิสด:   

เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด - 300,000 

เงนิใหกู้ย้มืรบัคนืระหว่างงวด - (1,003,656) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 5,197,703 

หกั  เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

    ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (1,224,195) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สุทธ ิ - 3,973,508 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งรบั (แสดงรวมอยูใ่น     

   ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 9,158 6,084 

 - - 9,158 6,084 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 46,463 22,491 

 - - 46,463 22,491 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้รบั     

   - บรษิทัย่อย - - 152,407 67,839 

 - - 152,407 67,839 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนัดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

 

ลาํดบัท่ี 

จาํนวนคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

จาํนวนคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้ต่อปีร้อยละ 

 

 

 

การชาํระคืนเงินต้น 

 

 

กาํหนด 

การจ่ายชาํระ

ดอกเบีย้ 

      

1 254,000 362,000 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

2 388,000 505,000 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

3 632,600 782,900 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

4 - 28,000 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

5 141,653 216,660 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

6 190,800 266,400 อตัราคงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

7 92,430 109,407 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

8 93,217 109,996 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

9 93,217 109,996 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

10 1,339,286 1,500,000 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

11 1,202,500 1,300,000 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

12 - 100,000 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

13 31,000 31,000 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

14 444,000 480,000 MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกวนัที ่15 ของเดอืน ทุกวนัที ่15 ของเดอืน 

15 295,000 - MLR ลบอตัราส่วนเพิม่คงที ่ ทุกสิน้เดอืน ทุกสิน้เดอืน 

รวม 5,197,703 5,901,359    
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19.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563   

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 113,700 

กระแสเงนิสด:   

เงนิกูย้มืระหว่างงวด - 447,350 

จ่ายคนืเงนิกูร้ะหว่างงวด - (522,925) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 38,125 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้คา้งจ่าย (แสดงรวมอยู่ใน     

   เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั)     

   - บรษิทัย่อย - - 688 1,430 

 - - 688 1,430 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 510 961 

 - - 510 961 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

61 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   - บรษิทัย่อย - - 3,831 3,159 

 - - 3,831 3,159 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยจํานวน 38.13 ล้านบาท เป็นตัว๋สัญญาใช้เงิน 

ในสกุลเงนิบาทที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนั และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยมกํีาหนดการจ่ายชําระคนืเงนิต้นและ

จ่ายชาํระดอกเบีย้ในระหว่างวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

19.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 23,129 23,990 20,050 22,589 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,582 2,017 2,310 1,993 

รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 25,711 26,007 22,360 24,582 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 77,706 61,344 70,723 57,464 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,727 14,248 6,992 14,224 

รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 85,433 75,592 77,715 71,688 

 

20 เงินปันผลจ่าย 

 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่17 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล

จากผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท สาํหรบัหุน้จาํนวน 1,670 ลา้นหุน้ 

เป็นจาํนวนเงนิรวม 334 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยผูถ้อืหุน้

ไดร้บัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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21 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันและสัญญาต่าง ๆ ที่แตกต่างจาก 

งวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเว้นสญัญาและจํานวนเงนิที่เปลี่ยนแปลงสําหรบั 

ภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี  

 

ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัภายใตห้นังสอืสญัญาคํ้าประกนักบัสถาบนัทางการเงนิสาํหรบัสญัญาซื้อขายน้ํามนั

กับบรษิัทค้าน้ํามันหลายแห่งและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นมูลค่ารวม 2,030 ล้านบาท และมูลค่า 322 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

 

ข) กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รบัรู้ในงบการเงินเกี่ยวกับงานรบัเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม 

คลงัน้ํามนัและสถานีบรกิารน้ํามนัจาํนวน 566.83 ลา้นบาท และจาํนวน 47.34 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 

ค) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษิัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงนิหลายแห่งที่ยงัไม่ได้ใช้

จาํนวน 2,423 ลา้นบาท และจาํนวน 1,045 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

22 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 

เงินปันผลจ่าย 
 

ตามมติที่ประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากการดําเนินงาน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 1,670 ล้านหุ้น  

เป็นจาํนวนเงนิรวม 334 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

การเพ่ิมสดัส่วนการลงทุน 
 

เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั สยามออโตแ้บคส ์จาํกดั (SAB) เพิม่อกีจาํนวน 6,500,002 หุน้ 

จากผู้ถือหุ้นเดมิของ SAB เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 19.70 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นใน SAB จากเดมิร้อยละ 

38.26 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 76.52 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และมผีลทาํใหส้ถานะของ SAB เปลีย่นจากการร่วมคา้เป็นบรษิทัย่อย

ของบรษิทั กลุ่มกจิการจงึเปลีย่นวธิกีารรบัรูเ้งนิลงทุนดงักล่าวจากการใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยีเป็นการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อย

ไวใ้นงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกิจการมอํีานาจในการควบคุม SAB ทัง้น้ี กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการพจิารณา

การคาํนวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดม้าและกําลงัพจิารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็

ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัทีก่ลุ่มกจิการมกีารควบคุมในบรษิทัย่อยดงักล่าว   
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การจดัตัง้บริษทัย่อย 

 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั แมกซ์ การด์ จํากดั ในประเทศไทย โดยมทีุนจดทะเบยีน

เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 200 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการ

ให้บรกิารเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้น้ี บริษัทถือหุ้นบริษัทดงักล่าวจํานวน 1,999,996 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน 

จดทะเบยีนทัง้หมด และบรษิทัไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ทีอ่อกใหม่จาํนวน 1,999,996 หุน้ ในราคาหุน้ละ 50 บาท ตามการเรยีกชําระค่าหุน้ 

รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 99.99 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท แมกซ์ โซลูชนั เซอร์วสิ จํากดั ในประเทศไทย โดยมี

ทุนจดทะเบยีนเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 1 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการ

ให้บรกิารสนับสนุนบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้น้ี บรษิัทถือหุ้นบรษิัทดงักล่าวจํานวน 9,996 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.96 ของทุน 

จดทะเบยีนทัง้หมด และบรษิทัไดจ้่ายชําระค่าหุน้ทีอ่อกใหม่จํานวน 9,996 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท ตามการเรยีกชําระค่าหุน้ 

รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 249,900 บาท  
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