
บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
 
 
 
 
 
 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 585,314,420 696,811,150 483,607,847 602,362,029
เงินลงทุนระยะสั้น 5 403,613,006 402,335,293 403,613,006 402,335,293
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 921,245,348 1,031,883,021 993,839,415 1,021,729,872
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.3 - - 35,000,000 35,000,000
สินคา้คงเหลือ 210,073,059 161,885,684 191,538,934 161,651,927
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,643,000 17,610,785 6,086,763 17,202,919
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 63,125,569 63,125,569 63,125,569 63,125,569

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,193,014,402 2,373,651,502 2,176,811,534 2,303,407,609

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 673,071,915 650,282,289 651,707,007 650,082,289
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 - - 432,149,065 262,149,065
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - -
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,161,900 3,161,900 3,161,900 3,161,900
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,621,966,510 2,523,839,999 2,413,516,027 2,398,717,022
ค่าความนิยม 9 181,448,415 33,494,192 9,189,600 9,189,600
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 33,023,614 33,495,584 29,417,354 30,487,635
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 47,556,804 48,911,434 47,556,804 48,911,434
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,016,139 8,290,078 6,896,866 7,170,806
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,270,263 40,162,527 40,348,419 40,705,429

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,609,515,560 3,341,638,003 3,633,943,042 3,450,575,180

รวมสินทรัพย์ 5,802,529,962 5,715,289,505 5,810,754,576 5,753,982,789

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

2



บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 969,333,440 1,007,962,344 965,459,881 1,010,175,054
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,993,587 - - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000

เงินกูย้มืระยะสั้น 19,929,190 - - -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 46,817,856 30,729,078 46,817,856 30,729,078
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 10 7,603,590 8,087,409 7,603,590 8,087,409
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52,939,407 47,892,755 52,980,495 48,964,381

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,148,129,070 1,141,183,586 1,119,373,822 1,144,467,922

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 151,780,500 163,408,500 151,780,500 163,408,500
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,992,357 23,332,413 18,196,412 18,174,430
เงินมดัจ ารับ 11 3,401,477,816 3,384,811,551 3,401,477,816 3,384,811,551
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,164,261 3,598,075 - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,587,764,934 3,581,500,539 3,577,804,728 3,572,744,481

รวมหนีสิ้น 4,735,894,004 4,722,684,125 4,697,178,550 4,717,212,403

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

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

บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญัจ านวน 518,500,000 หุ้น 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   หุ้นสามญัจ านวน 518,500,000 หุ้น 

 ช าระแลว้เตม็มูลค่า 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 3,153,801 - 3,153,801 -

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 7,718,345 (57,925,683) 59,922,225 (13,729,614)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ 1,061,372,146 992,574,317 1,113,576,026 1,036,770,386

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,263,812 31,063 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,066,635,958 992,605,380 1,113,576,026 1,036,770,386

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 5,802,529,962 5,715,289,505 5,810,754,576 5,753,982,789

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 3,515,208,400 3,545,395,049 3,503,433,300 3,543,663,829
รายไดจ้ากการบริการ 7,276,908 13,863,493 - -

รวมรำยได้ 3,522,485,308 3,559,258,542 3,503,433,300 3,543,663,829

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (3,325,126,502) (3,362,590,239) (3,321,958,071) (3,362,264,223)
ตน้ทุนบริการ (7,509,181) (11,485,093) - -

รวมต้นทุน (3,332,635,683) (3,374,075,332) (3,321,958,071) (3,362,264,223)

ก ำไรขั้นต้น 189,849,625 185,183,210 181,475,229 181,399,606
รายไดอ่ื้น 49,044,340 60,038,715 46,473,735 54,481,103
ค่าใชจ่้ายในการขาย (63,527,134) (58,731,790) (53,472,964) (54,049,724)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (87,771,832) (86,878,741) (77,652,310) (78,260,882)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,301,760) (3,432,299) (2,184,903) (3,400,783)

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 85,293,239 96,179,095 94,638,787 100,169,320
ภาษีเงินได้ 12 (16,474,169) (18,740,541) (17,833,147) (19,379,808)

ก ำไรส ำหรับงวด 68,819,070 77,438,554 76,805,640 80,789,512
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 68,819,070 77,438,554 76,805,640 80,789,512

กำรแบ่งปันก ำไรและก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 68,797,829 77,438,275 76,805,640 80,789,512
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21,241 279 - -

68,819,070 77,438,554 76,805,640 80,789,512

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.1327 0.1494 0.1481 0.1558

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกนิทุนจำก ก ำไรสะสม รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ รำคำขำยก๊ำซ  ส ำรอง (ขำดทุนสะสม) ผู้เป็นเจ้ำของของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว ปิโตรเลยีมเหลว ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ผู้เป็นเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (379,407,373) 671,092,627 30,720 671,123,347

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 77,438,275 77,438,275 279 77,438,554

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (301,969,098) 748,530,902 30,999 748,561,901

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 - (57,925,683) 992,574,317 31,063 992,605,380

ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 15 - - - - - 5,211,508 5,211,508

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - 3,153,801 (3,153,801) - - -

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 68,797,829 68,797,829 21,241 68,819,070

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 3,153,801 7,718,345 1,061,372,146 5,263,812 1,066,635,958

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ก ำไรสะสม
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บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกนิทุนจำก ก ำไรสะสม

ทุนที่ออกและ รำคำขำยก๊ำซ  ส ำรอง (ขำดทุนสะสม) รวมส่วนของ

ช ำระแล้ว ปิโตรเลยีมเหลว ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้เป็นจ้ำของ

บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (356,229,499) 694,270,501
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวด - - - 80,789,512 80,789,512

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (275,439,987) 775,060,013

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 - (13,729,614) 1,036,770,386
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - 3,153,801 (3,153,801) -

ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวด - - - 76,805,640 76,805,640

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 3,153,801 59,922,225 1,113,576,026

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม
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บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 85,293,239 96,179,095 94,638,787 100,169,320
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้าย :
ค่าเส่ือมราคา 8 68,843,143 65,674,678 57,186,023 55,238,175
ค่าตดัจ าหน่าย 8 1,191,451 1,385,251 1,070,281 1,266,722
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (5,962,471) (9,067,604) (2,387,914) (1,748,644)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 71,961 - 71,961 -
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,326,076) (173,570) (1,301,078) (173,570)
ก าไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 5 (390,862) - (390,862) -
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (508,875) - (508,875)
ดอกเบ้ียรับ (1,308,892) (2,692,711) (1,802,807) (1,953,682)
ตน้ทุนทางการเงิน 2,301,760 3,432,299 2,184,903 3,400,783
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน - (9,750,000) - (9,750,000)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 822,969 807,769 645,138 624,474

149,536,222 145,286,332 149,914,432 146,564,703
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 181,831,486 90,277,079 28,334,326 89,986,531
-  สินคา้คงเหลือ (22,513,847) 27,685,095 (29,887,007) 27,643,393
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,768,003 (96,803) 11,116,156 (146,281)
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (1,625,493) - (1,624,718) -
-  บญัชีส ารองเพ่ือการช าระหน้ี - 56,280,201 - 56,280,201
-  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1,354,630 1,486,511 1,354,630 1,486,511
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 181,014 85,756 357,010 73,742
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (220,668,821) (135,945,473) (46,688,608) (133,854,340)
-  ประมาณการหน้ีสิน - (3,589,736) - (3,589,736)
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,803,937 2,419,210 4,016,114 1,787,935
-  เจา้หน้ีท่ีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟ้ืนฟู - (56,280,201) - (56,280,201)
-  เงินมดัจ ารับ 16,666,265 33,188,740 16,666,265 33,188,740
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (579,789) - (623,156) -

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 119,753,607 160,796,711 132,935,444 163,141,198
หัก   จ่ายดอกเบ้ีย (2,180,525) (3,411,221) (2,168,758) (3,379,706)
        จ่ายภาษีเงินได้ (1,545,265) (1,911,576) (1,470,429) (1,880,083)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 116,027,817 155,473,914 129,296,257 157,881,409

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562

31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 5 301,821,026 - 301,821,026 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 5 (302,707,877) - (302,707,877) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (71,787,361) (93,161,217) (68,982,741) (91,403,588)

เงินสดรับจากรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 508,875 - 508,875

ตน้ทุนการกูย้มื (1,116,984) (462,474) (1,116,984) (462,474)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 15 (158,806,491) - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 - - (170,000,000) -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 16,187,939 9,132,053 2,387,939 1,748,876

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,391,397 3,080,605 2,176,198 2,356,576

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (215,018,351) (80,902,158) (236,422,439) (87,251,735)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 18,739,190 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (18,802,573) - - -

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (814,813) (586,677) - (323,515)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (11,628,000) (8,115,375) (11,628,000) (8,115,375)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,506,196) (8,702,052) (11,628,000) (8,438,890)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (111,496,730) 65,869,704 (118,754,182) 62,190,784

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 696,811,150 833,468,554 602,362,029 699,287,742

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 585,314,420 899,338,258 483,607,847 761,478,526

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีม่ีสำระส ำคัญ

การซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้ าระเงิน 31,667,880 23,417,192 31,667,880 23,417,192

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

10 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวภิำวดีรังสิต 5 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมีภณัฑต่์ำง ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 

 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับังคับใช้ ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย  ข้อมูล 
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง ทำงกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 3,607,001,436 48,888,438 3,655,889,874 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (91,793,036) (41,611,530) (133,404,566) 

รวมรำยได ้ 3,515,208,400 7,276,908 3,522,485,308 

    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 96,655,142 (874,684) 95,780,458 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (8,185,459) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (2,301,760) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้   85,293,239 

ภำษีเงินได ้   (16,474,169) 

ก ำไรสุทธิ   68,819,070 

    
จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้    
เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) 3,515,208,400 - 3,515,208,400 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - 7,276,908 7,276,908 

รวมรำยได ้ 3,515,208,400 7,276,908 3,522,485,308 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย  ข้อมูล 
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง ทำงกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,502,808,190 119,158,320 2,621,966,510 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,297,719 2,725,895 33,023,614 
ค่ำควำมนิยม 157,143,823 24,304,592 181,448,415 

สินทรัพยอ่ื์น 2,842,015,146 124,076,277 2,966,091,423 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม   5,802,529,962 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 จ ำหน่ำย  ข้อมูล 
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง ทำงกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 3,551,381,071 55,813,121 3,607,194,192 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (5,986,022) (41,949,628) (47,935,650) 

รวมรำยได ้ 3,545,395,049 13,863,493 3,559,258,542 

    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 103,476,050 4,036,739 107,512,789 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (7,901,395) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (3,432,299) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้   96,179,095 

ภำษีเงินได ้   (18,740,541) 

ก ำไรสุทธิ   77,438,554 

 
ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 จดัท ำข้ึนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 
ดงันั้นขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนท่ีแสดงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนจึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 จ ำหน่ำย  ข้อมูลทำง 
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง กำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,427,712,838 96,127,161 2,523,839,999 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,681,811 2,813,773 33,495,584 
ค่ำควำมนิยม 9,189,600 24,304,592 33,494,192 

สินทรัพยอ่ื์น 3,015,738,490 108,721,240 3,124,459,730 

สินทรัพยร์วมในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม   5,715,289,505 

 
5 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด 402,335,293 
กำรเพ่ิมข้ีน 302,707,877 
กำรจ ำหน่ำย (301,821,026) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 390,862 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 403,613,006 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงแสดงรวมในรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 673,684,172 828,317,653 809,731,934 829,140,443 
   คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 206,677,157 165,968,250 154,249,271 165,142,722 
   เกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 7,051,598 4,985,077 6,132,816 4,881,949 
   เกินกวำ่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 8,737,424 3,200,000 7,118,449 3,200,000 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 75,485,191 69,917,364 66,888,902 68,367,666 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 971,635,542 1,072,388,344 1,044,121,372 1,070,732,780 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (80,149,213) (73,035,359) (71,665,601) (72,596,977) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 891,486,329 999,352,985 972,455,771 998,135,803 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

7.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดงัต่อไปนี้ 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

 สถำนท่ีหลักใน  

สัดส่วนของหุ้น 
ที่ถือทำงตรง 
โดยบริษัทใหญ่ 

สัดส่วนของหุ้น 
ที่ถือโดยอ้อม 
ผ่ำนบริษัทย่อย 

สัดส่วนของหุ้นสำมัญ 
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 กำรประกอบ  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 ธุรกิจ/ประเทศที่ ลักษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือ จดทะเบียนจัดตั้ง ของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อย         
บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจบริกำรขนส่ง

แก๊สทำงบก 
99.99 99.99 - - 0.01 0.01 

บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจสถำนีบริกำร 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
         

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท อีเกิล้ อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกัด        
บริษทั โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจให้เช่ำ 

รถขนส่งขนำดเล็ก 
- - 99.98 99.98 0.02 0.02 

         

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท ดับบลิวพ ีโซลูช่ันส์ จ ำกัด        
บริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ  ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจผลิต 

และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

         

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท ดับบลิวพ ีแก๊ส จ ำกัด 
บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจคำ้แก๊ส

ปิโตรเลียมเหลว 
- - 80.00 - 20.00 - 

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด        
บริษทั พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จ  ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจบริกำรขนส่ง

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 - 0.01 - 

 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด (“TG”) คิดเป็น 
ร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ TG กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย รำยละเอียดของ
กำรซ้ือธุรกิจเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 15 
 

7.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 262,149,065 262,149,065 
กำรลงทุนเพ่ิม 170,000,000 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด 432,149,065 262,149,065 
 

เม่ือวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 
170 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 17 ลำ้นหุ้น มีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบริษทัเป็นผูล้งทุนในหุ้น 
ท่ีออกใหม่ทั้งหมด 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,523,839,999 33,495,584 2,398,717,022 30,487,635 
กำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 15) 102,603,934 719,481 - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 74,705,205 - 72,057,014 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (71,961) - (71,961) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (10,225,468) - (25) - 
โอนออก (42,056) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (68,843,143) (1,191,451) (57,186,023) (1,070,281) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,621,966,510 33,023,614 2,413,516,027 29,417,354 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 380.34 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 369.58 ล้ำนบำท) ได้น ำไปเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มื 
 

9 ค่ำควำมนิยม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
กำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 15) 147,954,223 - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 181,448,415 33,494,192 9,189,600 9,189,600 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท 

หนี้สินจำกกำรถูกประเมินภำษีอำกร  
ยอดคงเหลือตน้งวด 8,087,409 

กลบัรำยกำร (483,819) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 7,603,590 

 
ประมำณกำรเกีย่วกบักำรถูกประเมินภำษีอำกร 
 
บริษทัมีประมำณกำรส ำหรับภำษีธุรกิจเฉพำะท่ีกรมสรรพำกรประเมิน และประมำณกำรรำยกำรทำงภำษีในอดีต ผูบ้ริหำรเช่ือว่ำ
จ ำนวนของประมำณกำรดงักล่ำวมีควำมเพียงพอเน่ืองจำกมีปัจจยัหลำยประกำร เช่น กำรจ่ำยช ำระภำษีและกำรไดรั้บขอ้มูลจำก 
ท่ีปรึกษำกฎหมำย  

 
11 เงินมัดจ ำรับ 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,130,200,251 2,113,533,986 

ประมำณกำรเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 

 3,401,477,816 3,384,811,551 

 
เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงินมัดจ ำรับค่ำถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงเงินมดัจ ำรับส ำหรับถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กท่ีบริษัทรับจำกลูกค้ำ และมีส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำน บญัชีเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กจะเพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนเงินมดัจ ำท่ีรับมำจริงจำกลูกคำ้และ 
จะถูกลำ้งออกจำกบญัชีเม่ือลูกคำ้น ำถงัมำคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินท่ีบริษทัออกใหแ้ละบริษทัจ่ำยช ำระคืนเงินมดัจ ำดงักล่ำว 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินมัดจ ำรับ (ต่อ) 

 
ประมำณกำรเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงินมดัจ ำรับส ำหรับถงับรรจุแก๊สท่ีสอดคลอ้งกบัจ ำนวนถงั 
ท่ีหมุนเวยีนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ยอดคงเหลือของเงิน
มดัจ ำรับสะทอ้นถึงหน้ีสินเต็มจ ำนวนของเงินมดัจ ำรับท่ีรวมทั้งเงินมดัจ ำซ่ึงไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสร็จรับเงิน ผูบ้ริหำรเช่ือวำ่ประมำณ
กำรดงักล่ำวประมำณข้ึนดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ท่ี 
 

12 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 

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

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 17,634,042 19,908,440 17,559,207 19,113,894 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,159,873) (1,167,899) 273,940 265,914 

 16,474,169 18,740,541 17,833,147 19,379,808 

 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กับก ำไรรวมทั้งปีท่ี 
คำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 19.31 ต่อปี (31 มีนำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 19.49 ต่อปี) 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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13 ภำระผูกพนั 

 

13.1 ภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสัญญำสร้ำงคลังเก็บแก๊สเป็นจ ำนวนเงิน 
428.02 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 452.50 ลำ้นบำท) 
 

13.2 ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำด ำเนินงำน - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีส ำคัญท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ ซ่ึงได้แก่สัญญำใช้บริกำรพ้ืนท่ีถังเก็บส ำรองก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือใชบ้ริกำรถงัเก็บและจ่ำย LPG เพื่อส ำรอง LPG ตำมท่ีก ำหนดตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน  
 

ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยในหน่ึงปี 54,904,551 64,487,829 58,186,783 67,065,167 
เกินกวำ่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 102,114,318 96,759,029 94,974,892 96,269,462 

เกินกวำ่หำ้ปี 90,737,551 90,276,964 85,711,375 90,276,964 

 247,756,420 251,523,822 238,873,050 253,611,593 
 

14 หนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
 

หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทั เพ่ือค ้ ำประกันกำรซ้ือแก๊สและ 
กำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน  1,079.42 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 1,079.42 ล้ำนบำท) โดยใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกัน
จ ำนวน 642.47 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 640.85 ล้ำนบำท) และบริษัทได้น ำท่ีดินและเคร่ืองจกัรใช้เป็นหลักประกัน
จ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 

กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพ่ือเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติังำนอ่ืนๆตำมปกติธุรกิจ 
จ ำนวน 20.66 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ลำ้นบำท) โดยใชเ้งินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 21.36 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ลำ้นบำท) 
 

นอกจำกน้ี บริษทัมีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 9.24 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 
9.23 ลำ้นบำท) 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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15 กำรซ้ือธุรกจิ  

 
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดล้งทุนในหุ้นของบริษทั ไทยแก๊ส  
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั จ  ำนวน 1,094,400 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 168.80 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของส่วนไดเ้สีย 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยส ำหรับ บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด และสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรสรุปได ้
ดงัรำยละเอียดของตำรำงขำ้งล่ำง 
 
ส่ิงตอบแทนที่จ่ำย ณ วันที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 
  บำท 
   

เงินสด  168,800,256 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  168,800,256 

   
มูลค่ำท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส ำหรับสินทรัพย์ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  9,993,765 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  70,434,061 
สินคำ้คงเหลือ  25,673,528 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  2,758,162 
เงินฝำกท่ีมีภำระค ้ำประกนั  21,164,133 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  102,603,934 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  719,481 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  1,288,751 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (180,117,822) 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำร  (19,992,573) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5,808,400) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (242,715) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ  (2,416,764) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  26,057,541 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  (5,211,508) 

สินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุได้สิทธิ  20,846,033 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 9)  147,954,223 

 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด ท่ีแสดงข้ำงต้นเป็นรำคำตำมบัญชี ณ วนัท่ี 
ซ้ือเงินลงทุน กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน และจะปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ำยติุธรรม ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีสุทธิกบัมูลค่ำยติุธรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัค่ำควำมนิยม 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึง
บริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท บริษทัร่วมและ 
บุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
รวมทั้งกรรมกำรและพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็น
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ ครอบครัวพุ่มพนัธ์ุม่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรีวฒันประภำ นำยวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ และนำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์
ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 19.98 ร้อยละ 16.39 ร้อยละ 11.32 และร้อยละ 7.20 ของหุน้สำมญัท่ีช ำระแลว้ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/  
ช่ือกจิกำร สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   

บริษทั อีเก้ิล อินเตอร์ทรำนส์ จ ำกดั    (“EAGLE”) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั (“WPG”) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั โลจีสติค เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยของ EAGLE โดย EAGLE ถือหุน้ร้อยละ 99.98 

บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั (“WPS”) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั ดบับลิวพี โซลล่ำร์ จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยของ WPS โดย WPS ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (“TG”) ไทย บริษทัยอ่ยของ WPG โดย WPG ถือหุน้ร้อยละ 80.00 
บริษทั พรีเมียร์ แคร์ริเออร์ จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ยของ TG โดย TG ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
ผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
 
 

ไทย 
 
 

บุคคลท่ีมีอ  ำนำจและควำมรับผดิชอบกำรวำงแผน ส่ังกำร  
และควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่วำ่ทำงตรง 
หรือทำงออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมกำรของกลุ่มกิจกำร 
(ไม่วำ่จะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.1 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
รำยกำรกบับุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร     

   บริษทัยอ่ย - - 87,077,828 5,986,023 

     
รำยได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 1,538,823 1,250,497 

     
ดอกเบีย้รับ     

   บริษทัยอ่ย - - 535,068 732,328 

 
กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร     

   บริษทัยอ่ย - - 41,950,333 39,409,528 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย     

   บริษทัยอ่ย - - 2,242,598 2,540,100 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.2 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้     

บริษทัยอ่ย - - 165,140,143 3,051,950 

     
เจ้ำหนี้     

บริษทัยอ่ย - - 15,317,613 12,486,922 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

บริษทัยอ่ย - - - 2,980,851 

 
16.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย 35,000,000 35,000,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ ตัว๋สัญญำใชเ้งินในสกุลเงินบำทซ่ึงออกโดยบริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปี และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
16.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ 
   ระยะส้ันอ่ืน 6,806,252 5,665,328 5,439,924 4,668,506 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 96,149 78,139 73,307 60,434 

 6,902,401 5,743,467 5,513,231 4,728,940 

 
17 คดฟ้ีองร้อง 

 
คดีควำมท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มีควำมเคล่ือนไหวนอกจำกคดีควำมดงัต่อไปน้ี 

 
17.1 ในปี พ.ศ. 2560 ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึง ซ่ึงท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไดฟ้้องบริษทั

เป็นจ ำเลยในคดีแพ่ง เพ่ือเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำ
ได้ท  ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้ส่ังชะลอโครงกำรไวช้ั่วครำว ในเดือนพฤศจิกำยน พ .ศ. 2561 ศำลชั้นต้นมี 
ค ำพิพำกษำให้บริษทัช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงิน 15.58 ลำ้นบำท และบริษทัไดช้ ำระเงินตำมค ำพิพำกษำ
ใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เม่ือวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 คดีน้ีจึงเป็นอนัส้ินสุดลง   

 
17.2 ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใชค่้ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เน่ืองจำกควำม

ประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอย่ำงผูมี้อำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ไดรั้บควำมเสียหำย 
โดยโจทก์ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลให้บริษทัชดใชค่้ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงิน 1.18 ลำ้นบำท ซ่ึงศำลมีค ำส่ัง
จ ำหน่ำยคดีชั่วครำวเพ่ือรอค ำพิพำกษำคดีอำญำท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดว่ำบริษทัจะไม่ไดรั้บ
ผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้องดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 
18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในรำยงำน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบงัคบัใช้
เม่ือพน้ก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนท่ีเกษียณอำยุ
และมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ปีจะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 
ผูบ้ ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ีต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและคำดว่ำ 
จะมีผลกระทบจ ำนวน 6.27 ลำ้นบำท 
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