
บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท า 
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 602,100,436 696,811,150 486,678,245 602,362,029

เงินลงทุนระยะสนั 6 405,050,298 402,335,293 405,050,298 402,335,293

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 948,621,570 1,031,883,021 1,038,978,743 1,021,729,872

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17.3 - - 35,000,000 35,000,000

สินคา้คงเหลือ 208,156,425 161,885,684 190,494,656 161,651,927

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10,393,210 17,610,785 6,889,922 17,202,919

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีถือไวเ้พอืขาย 19 63,125,569 63,125,569 63,125,569 63,125,569

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,237,447,508 2,373,651,502 2,226,217,433 2,303,407,609

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 15 674,200,887 650,282,289 652,799,220 650,082,289

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 - - 432,149,065 262,149,065

เงินลงทุนระยะยาวอืน - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3,161,900 3,161,900 3,161,900 3,161,900

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 9 2,626,492,152 2,523,839,999 2,431,314,905 2,398,717,022

ค่าความนิยม 10 181,448,415 33,494,192 9,189,600 9,189,600

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 32,439,467 33,495,584 29,006,406 30,487,635

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 46,187,123 48,911,434 46,187,123 48,911,434

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,443,300 8,290,078 7,788,864 7,170,806

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 41,336,114 40,162,527 40,321,268 40,705,429

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,614,709,358 3,341,638,003 3,651,918,351 3,450,575,180

รวมสินทรัพย์ 5,852,156,866 5,715,289,505 5,878,135,784 5,753,982,789

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

2



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19,629,039 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 991,724,183 1,007,962,344 993,945,436 1,010,175,054

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,519,411 - - -

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,459,466 30,729,078 27,459,466 30,729,078

ประมาณการหนีสินระยะสนั 11 - 8,087,409 - 8,087,409

หนีสินหมุนเวียนอืน 62,647,891 47,892,755 61,946,882 48,964,381

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,150,491,990 1,141,183,586 1,129,863,784 1,144,467,922

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 140,152,500 163,408,500 140,152,500 163,408,500

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 714,517 3,598,075 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 36,943,939 23,332,413 26,778,725 18,174,430

เงินมดัจาํรับ 12 3,400,495,466 3,384,811,551 3,400,495,466 3,384,811,551

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 3,584,656,422 3,581,500,539 3,573,776,691 3,572,744,481

รวมหนสิีน 4,735,148,412 4,722,684,125 4,703,640,475 4,717,212,403

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 518,500,000 หุน้ 

       มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      ชาํระแลว้เตม็มูลค่า 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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 6,199,765 - 6,199,765 -

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 55,411,103 (57,925,683) 117,795,544 (13,729,614)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 8.1 135 - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 1,112,111,003 992,574,317 1,174,495,309 1,036,770,386

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,897,451 31,063 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,117,008,454 992,605,380 1,174,495,309 1,036,770,386

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 5,852,156,866 5,715,289,505 5,878,135,784 5,753,982,789

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ดับบลวิพี เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,415,168,255 3,684,069,114 3,414,008,927 3,682,306,005

รายไดจ้ากการบริการ 6,800,603 12,086,805 - -

รวมรายได้ 3,421,968,858 3,696,155,919 3,414,008,927 3,682,306,005

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (3,234,447,364) (3,475,388,674) (3,248,841,102) (3,475,107,224)

ตน้ทุนบริการ (1,812,274) (8,157,754) - -

รวมต้นทุน (3,236,259,638) (3,483,546,428) (3,248,841,102) (3,475,107,224)

กําไรขันต้น 185,709,220 212,609,491 165,167,825 207,198,781

รายไดอื้น 57,014,864 62,082,008 56,114,765 61,215,085

ค่าใชจ่้ายในการขาย (80,304,129) (70,570,224) (57,963,090) (65,348,500)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96,444,701) (100,447,100) (86,973,455) (93,503,691)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,638,701) (3,372,680) (1,338,687) (3,346,387)

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 64,336,553 100,301,495 75,007,358 106,215,288

ภาษีเงินได้ (11,146,534) (16,606,850) (12,623,442) (17,661,786)

กําไรสําหรับงวด 53,190,019 83,694,645 62,383,916 88,553,502

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

      การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

         หลงัออกจากงาน (3,522,096) - (1,830,791) -

      ภาษีเงินไดท้ีเกียวกบัรายการทีจะไม่จดัประเภท

         รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 704,419 - 366,158 -

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,817,677) - (1,464,633) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 50,372,342 83,694,645 60,919,283 88,553,502

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    - บริษทัใหญ่ 53,556,399 83,694,712 62,383,916 88,553,502

    - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (366,380) (67) - -

53,190,019 83,694,645 62,383,916 88,553,502

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    - บริษทัใหญ่ 50,738,722 83,694,712 60,919,283 88,553,502

    - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (366,380) (67) - -

50,372,342 83,694,645 60,919,283 88,553,502

กําไรต่อหุ้น 

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.10 0.16 0.12 0.17

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6,930,376,655 7,229,464,163 6,917,442,227 7,225,969,834

รายไดจ้ากการบริการ 14,077,511 25,950,298 - -

รวมรายได้ 6,944,454,166 7,255,414,461 6,917,442,227 7,225,969,834

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (6,559,573,866) (6,837,978,913) (6,570,799,173) (6,837,371,447)

ตน้ทุนบริการ (9,321,455) (19,642,847) - -

รวมต้นทุน (6,568,895,321) (6,857,621,760) (6,570,799,173) (6,837,371,447)

กาํไรขันต้น 375,558,845 397,792,701 346,643,054 388,598,387

รายไดอื้น 106,059,204 122,120,723 102,588,500 115,696,188

ค่าใชจ้่ายในการขาย (143,831,263) (129,302,014) (111,436,054) (119,398,224)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (184,216,533) (187,325,841) (164,625,765) (171,764,573)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,940,461) (6,804,979) (3,523,590) (6,747,170)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,629,792 196,480,590 169,646,145 206,384,608

ภาษีเงินได้ 13 (27,620,703) (35,347,391) (30,456,589) (37,041,594)

กาํไรสําหรับงวด 122,009,089 161,133,199 139,189,556 169,343,014

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

      การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

         หลงัออกจากงาน (3,522,096) - (1,830,791) -

      ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะไมจ่ดัประเภท

         รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 704,419 - 366,158 -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,817,677) - (1,464,633) -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 119,191,412 161,133,199 137,724,923 169,343,014

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    - บริษทัใหญ่ 122,354,228 161,132,987 139,189,556 169,343,014

    - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (345,139) 212 - -

122,009,089 161,133,199 139,189,556 169,343,014

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    - บริษทัใหญ่ 119,536,551 161,132,987 137,724,923 169,343,014

    - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (345,139) 212 - -

119,191,412 161,133,199 137,724,923 169,343,014

กาํไรต่อหุ้น 

   กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.24 0.31 0.27 0.33

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

6



บริษทั ดบับลิวพ ีเอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอืน

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก กําไรสะสม รวมส่วนของ

ทุนทอีอกและ ราคาขายก๊าซ  สํารอง ยงัไม่ได้จัดสรร การเปลยีนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สัดส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 161,132,987 - 161,132,987 212 161,133,199

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (218,274,386) - 832,225,614 30,932 832,256,546

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 - - - - - - 5,211,508 5,211,508

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 6,199,765 (6,199,765) - - - -

การเปลียนแปลงสดัส่วนในบริษทัยอ่ย 8.1 - - - - 135 135 19 154

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 119,536,551 - 119,536,551 (345,139) 119,191,412

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 6,199,765 55,411,103 135 1,112,111,003 4,897,451 1,117,008,454

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม
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บริษทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ส่วนเกนิทุนจาก กาํไรสะสม

ทุนทีออกและ ราคาขายก๊าซ  สํารอง ยังไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ปิโตรเลยีมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (356,229,499) 694,270,501

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 169,343,014 169,343,014

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (186,886,485) 863,613,515

ยอดคงเหลือต้นงวด วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 - (13,729,614) 1,036,770,386

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 6,199,765 (6,199,765) -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 137,724,923 137,724,923

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 6,199,765 117,795,544 1,174,495,309

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษัท ดับบลวิพี เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,629,792 196,480,590 169,646,145 206,384,608

รายการปรับปรุง :

ค่าเสือมราคา 9 141,458,643 132,558,614 115,440,979 111,633,199

ค่าตดัจาํหน่าย 9 2,475,598 2,646,079 2,181,229 2,407,704

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9 71,961 4,851 71,961 4,848

กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (6,779,122) (15,447,651) (3,202,065) (8,128,690)

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (2,081,661) (631,426) (2,640,689) (631,426)

กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 6 (2,715,005) (78,532) (2,715,005) (78,532)

รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (55,605) (1,045,605) (55,605) (1,045,605)

ดอกเบียรับ (3,748,775) (3,923,239) (4,519,782) (5,225,710)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,940,461 6,804,979 3,523,590 6,747,170

กลบัรายการประมาณการหนีสิน 11 (8,087,409) (19,500,000) (8,087,409) (19,500,000)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,957,059 1,615,538 7,396,660 1,248,948

283,065,937 299,484,198 277,040,009 293,816,514

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

-  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 157,487,534 88,069,296 (14,799,085) 90,553,785

-  สินคา้คงเหลือ (20,597,213) 34,778,756 (28,842,729) 34,743,076

-  สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 10,724,880 1,669,704 10,312,997 1,287,469

-  เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (2,754,465) 30,535,322 (2,716,931) 30,535,322

-  บญัชีสาํรองเพอืการชาํระหนี - 56,280,201 - 56,280,201

-  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 2,724,311 2,856,192 2,724,311 2,856,192

-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 115,163 938,193 384,161 986,280

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (228,333,293) (77,410,435) (47,676,634) (75,214,021)

-  ประมาณการหนีสิน - (3,589,736) - (3,589,736)

-  หนีสินหมุนเวียนอืน 14,512,421 2,168,896 12,982,501 1,803,959

-  เจา้หนีทีรอการจดัสรรเงินตามแผนฟืนฟู - (56,280,201) - (56,280,201)

-  เงินมดัจาํรับ 15,683,915 63,053,735 15,683,915 63,053,735

-  หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - (1,600,000) - (1,600,000)

-  จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,284,393) - (623,156) -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 231,344,797 440,954,121 224,469,359 439,232,575

หกั   จ่ายดอกเบีย (3,221,268) (6,775,104) (3,491,119) (6,717,296)

หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (35,909,409) (13,534,275) (33,978,101) (13,419,022)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 192,214,120 420,644,742 187,000,139 419,096,257

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ดับบลวิพี เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสนั 6 302,707,877 - 302,707,877 -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนระยะสนั 6 (302,707,877) (50,000,000) (302,707,877) (50,000,000)

เงินสดจ่ายเพอืซืออปุกรณ์ (117,642,075) (130,141,052) (113,791,310) (128,031,780)

เงินสดรับจากรายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 55,605 1,045,605 55,605 1,045,605

ตน้ทุนการกูย้มื (2,905,057) (853,475) (2,905,057) (853,475)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (700,000) (5,000) (700,000) (5,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8.1 154 - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดทีไดม้า 16 (158,806,491) - - -

เงินสดจ่ายเพอืเพมิทุนในบริษทัยอ่ย 8.2 - - (170,000,000) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,004,656 15,512,727 3,202,155 8,129,549

ดอกเบียรับ 2,976,896 4,212,010 4,710,684 5,514,481

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (260,016,312) (160,229,185) (279,427,923) (164,200,620)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 38,368,230 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (38,731,763) - - -

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,288,989) (855,062) - (323,515)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23,256,000) (16,230,750) (23,256,000) (16,230,750)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (26,908,522) (17,085,812) (23,256,000) (16,554,265)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพมิขึนสุทธิ (94,710,714) 243,329,745 (115,683,784) 238,341,372

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 602,100,436 1,076,798,299 486,678,245 937,629,114

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการซืออปุกรณ์ 61,125,135 27,820,818 61,125,135 27,810,218

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

10



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

11 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 1 อำคำรอีสท ์วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวภิำวดีรังสิต 5 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมีภณัฑต่์ำง ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม  
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

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

 
3 นโยบำยกำรบัญชี 

 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับังคับใช้ ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเกีย่วข้องและมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกจิกำร 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้สัญญำเช่ำเกือบทั้ งหมดท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในกำรใช้
สินทรัพยท่ี์เช่ำ) และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสัญญำเช่ำระยะส้ันหรือเป็นสัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำ 
 

4 ประมำณกำรทำงบัญชี 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงินตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
ในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอต่อผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำ 
คือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ โดยพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขั้นตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำ กลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียง 
ส่วนงำนเดียว ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับข้อมูล 
ทำงกำรเงินที่น ำเสนอ 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มกิจกำร”) ประกอบดว้ยส่วนงำนหลกัดงัน้ี 
 
(1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(2) กำรใหบ้ริกำรขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมีภณัฑต่์ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนท่ีรำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและได้รับกำรสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงได้แก่ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีคล้ำยคลึงกัน 
เขำ้ดว้ยกนั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย   
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดต้ำมส่วนงำน 7,289,115,886 104,275,387 7,393,391,273 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (358,739,231) (90,197,876) (448,937,107) 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 6,930,376,655 14,077,511 6,944,454,166 

    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 170,235,870 (2,557,765) 167,678,105 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (14,107,852) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (3,940,461) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้   149,629,792 

ภำษีเงินได ้   (27,620,703) 

ก ำไรสุทธิ   122,009,089 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย   

 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 

 บำท บำท บำท 

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้    
เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) 6,930,376,655 - 6,930,376,655 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) - 14,077,511 14,077,511 

รวมรำยได ้ 6,930,376,655 14,077,511 6,944,454,166 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 จ ำหน่ำย   
 ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำน 7,240,802,930 110,484,116 7,351,287,046 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (11,338,767) (84,533,818) (95,872,585) 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 7,229,464,163 25,950,298 7,255,414,461 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 212,592,039 4,002,661 216,594,700 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (13,309,131) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (6,804,979) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้   196,480,590 

ภำษีเงินได ้   (35,347,391) 

ก ำไรสุทธิ   161,133,199 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินจำกงบกำรเงินส ำหรับปีล่ำสุดท่ีมีสำระส ำคญั 
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกิจกำรมีลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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6 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 บำท 
  

มูลค่ำตำมบัญชีต้นงวด 402,335,293 
กำรเพ่ิมข้ึน 302,707,877 
กำรจ ำหน่ำย (302,707,877) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 2,715,005 

มูลค่ำตำมบัญชีส้ินงวด 405,050,298 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะส้ัน เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงิน โดยมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินในระดบั 2 ค  ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ อำ้งอิงจำกบริษทัจดักำรลงทุน 
 

7 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้-บุคคลและกิจกำรภำยนอก และ ลูกหน้ีกำรค้ำ-
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมในรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหน้ี 
ท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

   ไม่เกิน 3 เดือน 887,615,131 994,285,903 988,002,637 994,283,165 
   3 - 6 เดือน 30,276,274 4,985,077 29,156,831 4,881,949 
   6 - 12 เดือน 1,792,932 3,200,000 983,015 3,200,000 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 76,673,772 69,917,364 69,889,978  68,367,666 

 996,358,109 1,072,388,344 1,088,032,461 1,070,732,780 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (79,591,373) (73,035,359) (70,523,735) (72,596,977) 

รวม 916,766,736 999,352,985 1,017,508,726 998,135,803 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
8.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีเปล่ียนแปลงจำกงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 สถำนท่ีหลักใน  

สัดส่วนของหุ้น 
ที่ถือโดยอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 

สัดส่วนของหุ้นสำมัญ 
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 กำรประกอบ  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 ธุรกิจ/ประเทศที่ ลักษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือ จดทะเบียนจัดตั้ง ของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
 

บริษัทย่อยภำยใต้บริษัท ดับบลิวพ ีแก๊ส จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่) 
บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจคำ้แก๊ส

ปิโตรเลียมเหลว 
79.99 - 20.01 - 

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 80.00 ของหุ้นทั้งหมดของ TG กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย รำยละเอียดของ
กำรซ้ือธุรกิจเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 16 
 
ต่อมำเม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดจ้  ำหน่ำยหุน้จ ำนวน 1 หุน้ใน TG คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุน้ทั้งหมด
ของ TG ให้กับบุคคลธรรมดำและไดรั้บช ำระเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 154 บำท โดยมีก ำไรจำกกำร จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 135 บำท ซ่ึงรับรู้เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม กำรจ ำหน่ำย
เงินลงทุนดงักล่ำวท ำใหสั้ดส่วนกำรลงทุนลดลงจำกร้อยละ 80.00 เป็นร้อยละ 79.99  
 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
8.2 กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 บำท 
  

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

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด 432,149,065 

 
เม่ือวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 170 ลำ้นบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 17 ล้ำนหุ้น มีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบริษัทเป็นผูล้งทุนในหุ้นท่ีออกใหม่
ทั้งหมด ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมดงักล่ำวสัดส่วนกำรลงทุนของบริษทัในบริษทั ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ไม่เปล่ียนแปลง 

 
9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  
มีดงัน้ี 

 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 16) 102,603,934 719,481 - - 
กำรซ้ือสินทรัพย ์ 151,805,249 700,000 148,110,913 700,000 
กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (71,961) - (71,961) - 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (10,225,534) - (90) - 
โอนออก (892) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (141,458,643) (2,475,598) (115,440,979) (2,181,229) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,626,492,152 32,439,467 2,431,314,905 29,006,406 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทัท่ีมีรำคำตำมบญัชีจ ำนวน 378.53 ลำ้นบำท (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 : 369.58 ลำ้นบำท) ไดถู้กน ำไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
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10 ค่ำควำมนิยม 

 
กำรเปล่ียนแปลงของค่ำควำมนิยมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 33,494,192 9,189,600 
กำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 16) 147,954,223 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด 181,448,415 9,189,600 

 
11 ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน 

 
กำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บำท 

ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรถูกประเมินภำษีอำกร  
ยอดคงเหลือตน้งวด 8,087,409 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (8,087,409) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด - 

 
12 เงินมัดจ ำรับ 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,129,217,901 2,113,533,986 

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

 3,400,495,466 3,384,811,551 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
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12 เงินมัดจ ำรับ (ต่อ) 

 
เงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงินมัดจ ำรับค่ำถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงเงินมดัจ ำรับส ำหรับถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กท่ีบริษัทรับจำกลูกค้ำ และมีส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำน บญัชีเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กจะเพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนเงินมดัจ ำท่ีรับมำจริงจำกลูกคำ้และ 
จะถูกลำ้งออกจำกบญัชีเม่ือลูกคำ้น ำถงัมำคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินท่ีบริษทัออกใหแ้ละบริษทัจ่ำยช ำระคืนเงินมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงินมดัจ ำรับค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงินมดัจ ำรับส ำหรับถงับรรจุแก๊สท่ีสอดคลอ้งกบัจ ำนวนถงั 
ท่ีหมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ยอดคงเหลือของ 
เงินมดัจ ำรับสะทอ้นถึงหน้ีสินเต็มจ ำนวนของเงินมดัจ ำรับท่ีรวมทั้งเงินมดัจ ำซ่ึงไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสร็จรับเงิน ผูบ้ริหำรเช่ือว่ำ
ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณข้ึนดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ท่ี 

 
13 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 

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

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 30,953,063 37,983,286 30,708,489 36,793,931 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,332,360) (2,635,895) (251,900) 247,663 

 27,620,703 35,347,391 30,456,589 37,041,594 

 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกนักบัท่ีใชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทั้ง
ปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 18.46 ต่อปี และร้อยละ 17.95 ต่อปี (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 17.99 ต่อปี และร้อยละ 
17.95 ต่อปี) ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 
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14 ภำระผูกพนั 

 

14.1 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสิน โดยส่วนใหญ่
เก่ียวขอ้งกบัสัญญำสร้ำงคลงัเก็บแก๊สเป็นจ ำนวนเงิน 393.15 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 452.50 ลำ้นบำท) 

 

14.2 ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีส ำคัญท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ ซ่ึงได้แก่สัญญำใช้บริกำรพ้ืนท่ีถังเก็บส ำรองก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือใชบ้ริกำรถงัเก็บและจ่ำย LPG เพื่อส ำรอง LPG ตำมท่ีก ำหนดตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ 
 

ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม)  
มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 57,841,619 64,487,829 57,825,443 67,065,167 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 132,595,525 96,759,029 122,887,902 96,269,462 

เกินกวำ่ 5 ปี 85,996,082 90,276,964 81,223,787 90,276,964 

รวม 276,433,226 251,523,822 261,937,132 253,611,593 
 

15 หนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
 

หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัท เพ่ือค ้ำประกันกำรซ้ือแก๊สและ 
กำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน  1,079.42 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 1,079.42 ล้ำนบำท) โดยใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกัน
จ ำนวน 643.51 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 0.66 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ล้ำนบำท) โดยใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ลำ้นบำท) 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 20.74 ล้ำนบำท และ 9.29 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 9.23 ลำ้นบำท ส ำหรับกลุ่มกิจกำรและบริษทั) 
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16 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 80.00 ของส่วนไดเ้สีย 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยส ำหรับกำรซ้ือบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั และสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัรำยละเอียดขำ้งล่ำง 
 
  บำท 
   

เงินสด  168,800,256 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  168,800,256 
   

ต้นทุนท่ีเกีย่วข้องกบักำรซ้ือ (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในก ำไรหรือขำดทุน 
   ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562) 

  
392,000 

   

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

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

สินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุได้สุทธิของกลุ่มกจิกำร  20,846,033 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 10)  147,954,223 

 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด ท่ีแสดงข้ำงต้นเป็นรำคำตำมบัญชี ณ วนัท่ี 
ซ้ือเงินลงทุน กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน และจะปรับปรุง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เป็นมูลค่ำยติุธรรมหลงัจำกไดรั้บผลกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีสุทธิกบัมูลค่ำ
ยติุธรรมจะน ำไปปรับปรุงกบัค่ำควำมนิยม 
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17 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 นำยชชัวำลย ์เจียรวนนท ์และนำยไพศำล พำณิชยช์ะวงศ ์
ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 28.66 ร้อยละ 16.39 ร้อยละ 7.20  และร้อยละ 4.67 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 79.99 
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) 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
17.1 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   

   บริษทัยอ่ย 335,274,004 11,338,767 

   
รำยได้อ่ืน   

   บริษทัยอ่ย 2,652,592 2,580,945 

   
ดอกเบีย้รับ   

   บริษทัยอ่ย 2,056,348 1,472,794 

   
กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร   

   บริษทัยอ่ย 103,191,790 79,614,244 

   
ค่ำเช่ำ   

   บริษทัยอ่ย 4,639,910 4,919,574 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
17.2 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย   162,613,095 3,051,950 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     

   บริษทัยอ่ย   1,263,600 - 

     
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย   19,208,312 12,486,922 

     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

   บริษทัยอ่ย   - 2,980,851 

     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน     

   บริษทัยอ่ย   572,289 - 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

25 

 
17 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
17.3 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 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 และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยเท่ำกบัอตัรำละ MLR ต่อปี โดยเงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวระหวำ่งงวด 
 

17.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกจิกำร 
 
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์     
   ระยะส้ันอ่ืน 14,902,777 11,646,406 10,735,581 9,652,762 

ผลประโยชน์เม่ือหลงัออกจำกงำน 337,075 165,147 232,066 129,737 

 15,239,852 11,811,553 10,967,647 9,782,499 

 



บริษัท ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

26 

 
18 คดฟ้ีองร้อง 

 
คดีควำมท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มีควำมเคล่ือนไหวนอกจำกคดีควำมดงัต่อไปน้ี 

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

เป็นจ ำเลยในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำ
ได้ท  ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้ส่ังชะลอโครงกำรไวช้ั่วครำว ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ศำลชั้ นต้นมี 
ค ำพิพำกษำให้บริษทัช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงิน 15.58 ลำ้นบำท และบริษทัไดช้ ำระเงินตำมค ำพิพำกษำ
ใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 คดีน้ีจึงเป็นอนัส้ินสุดลง   

 
18.2 ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เน่ืองจำก 

ควำมประมำทปรำศจำกควำมระมัดระวังอย่ำงผู ้มีอำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอันเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ได้รับ 
ควำมเสียหำย โดยโจทก์ไดย้ืน่ฟ้องต่อศำลให้บริษทัชดใชค่้ำเสียหำยและค่ำสินไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงิน 1.18 ลำ้นบำท 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 อยักำรถอนฟ้องคดีอำญำท่ีเก่ียวขอ้ง บริษัทจึงได้ยื่นค ำร้องขอให้ศำลพิจำรณำจ ำหน่ำยคดี
ดงักล่ำวออกจำกคดีแพ่ง อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษัท คำดว่ำบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้อง
ดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 

18.3 ในปี พ.ศ. 2561 ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยหน่ึง ซ่ึงท ำกำรก่อสร้ำงโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค ์ไดฟ้้องบริษทั
เป็นจ ำเลยในคดีแพ่ง เพ่ือเรียกร้องค่ำสินจำ้งและค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 9.92 ลำ้นบำท ส ำหรับงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำได้
ท  ำงำนไปแลว้บำงส่วน และบริษทัไดส่ั้งชะลอโครงกำรไวช้ัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้
บริษทัช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ียเป็นจ ำนวนเงิน 9.92 ลำ้นบำท ต่อมำบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์และขณะน้ี 
ยงัอยูใ่นขั้นตอนกำรพิจำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดวำ่บริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำกคดีควำม
ฟ้องร้องดงักล่ำว จึงมิไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 
19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในรำยงำน 

 
ณ วนัท่ี  26 กรกฏำคม พ.ศ. 2562 บริษัทขำยและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2170 เลขท่ีดิน 603 หน้ำส ำรวจ 1440  
แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงรับรู้เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อขำยในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงมีมูลค่ำ 166.50 ลำ้นบำทใหก้บับุคคลธรรมดำ และบริษทัมีก ำไรจำกกำรขำย
เป็นจ ำนวน 103.37 ลำ้นบำท  
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