
บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และงบแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  
สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่า 
จะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั  
 

 

 

 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 754,008,201 696,811,150 619,878,602 602,362,029

เงนิลงทุนระยะสนั 6 406,594,960 402,335,293 406,594,960 402,335,293

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 875,657,652 1,031,883,021 978,895,581 1,021,729,872

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - 35,000,000 35,000,000

สนิคา้คงเหลอื 201,824,344 161,885,684 184,851,925 161,651,927

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 7,567,782 17,610,785 4,143,009 17,202,919

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน

ทถีอืไวเ้พอืขาย 8 - 63,125,569 - 63,125,569

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,245,652,939 2,373,651,502 2,229,364,077 2,303,407,609

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 16 675,898,813 650,282,289 654,485,428 650,082,289

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9.2 - - 432,149,065 262,149,065

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - - - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 34,318,650 3,161,900 15,161,900 3,161,900

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 10 2,605,719,108 2,523,839,999 2,445,488,482 2,398,717,022

ค่าความนิยม 11 178,047,715 33,494,192 5,788,900 9,189,600

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 31,044,608 33,495,584 27,862,060 30,487,635

ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า 44,802,390 48,911,434 44,802,390 48,911,434

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 10,568,822 8,290,078 8,914,386 7,170,806

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 40,906,477 40,162,527 39,878,231 40,705,429

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 3,621,306,583 3,341,638,003 3,674,530,842 3,450,575,180

รวมสินทรพัย์ 5,866,959,522 5,715,289,505 5,903,894,919 5,753,982,789

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18,638,303 - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 872,114,498 1,007,962,344 871,893,088 1,010,175,054

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนงึปี 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 31,360,604 30,729,078 31,360,604 30,729,078

ประมาณการหนีสนิระยะสนั 12 - 8,087,409 - 8,087,409

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 58,082,165 47,892,755 57,510,153 48,964,381

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,026,707,570 1,141,183,586 1,007,275,845 1,144,467,922

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 128,524,500 163,408,500 128,524,500 163,408,500

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี - 3,598,075 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 37,962,600 23,332,413 27,637,365 18,174,430

เงนิมดัจาํรบั 13 3,414,034,766 3,384,811,551 3,414,029,466 3,384,811,551

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 6,350,000 6,350,000 6,350,000 6,350,000

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 3,586,871,866 3,581,500,539 3,576,541,331 3,572,744,481

รวมหนีสิน 4,613,579,436 4,722,684,125 4,583,817,176 4,717,212,403

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 518,500,000 หุน้ 

       มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      ชาํระแลว้เตม็มลูค่า 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ส่วนเกนิทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,478,887 - 13,478,887 -

กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) 184,474,718 (57,925,683) 256,098,856 (13,729,614)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 9.1 135 - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษทัใหญ่ 1,248,453,740 992,574,317 1,320,077,743 1,036,770,386

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 4,926,346 31,063 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,253,380,086 992,605,380 1,320,077,743 1,036,770,386

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,866,959,522 5,715,289,505 5,903,894,919 5,753,982,789

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,658,753,994 3,733,779,401 3,657,471,747 3,732,289,685

รายไดจ้ากการบรกิาร 6,408,206 8,606,120 - -

รวมรายได้ 3,665,162,200 3,742,385,521 3,657,471,747 3,732,289,685

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (3,462,936,100)   (3,522,145,021)   (3,481,385,471) (3,521,766,508)

ตน้ทุนบรกิาร (4,175,603) (5,050,953) - -

รวมต้นทุน (3,467,111,703) (3,527,195,974) (3,481,385,471) (3,521,766,508)

กาํไรขนัต้น 198,050,497 215,189,547 176,086,276 210,523,177

รายไดอ้นื 151,544,281 56,563,024 153,144,741 58,065,254

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (76,688,480) (67,803,480) (65,398,790) (62,576,541)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (103,221,150) (92,745,106) (84,552,465) (85,774,624)

ตน้ทุนทางการเงนิ (504,553) (3,570,552) (324,680) (3,570,552)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 169,180,595 107,633,433 178,955,082 116,666,714

ภาษเีงนิได้ (32,808,963) (18,412,974) (33,372,648) (20,007,821)

กาํไรสาํหรบังวด 136,371,632 89,220,459 145,582,434 96,658,893

กาํไรเบด็เสรจ็อืน: - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 136,371,632 89,220,459 145,582,434 96,658,893

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมต่รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

    - บรษิทัใหญ่ 136,342,737 89,220,533 145,582,434 96,658,893

    - ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,895 (74) - -

136,371,632 89,220,459 145,582,434 96,658,893

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

    - บรษิทัใหญ่ 136,342,737 89,220,533 145,582,434 96,658,893

    - ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,895 (74) - -

136,371,632 89,220,459 145,582,434 96,658,893

กาํไรต่อหุ้น 

   กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.26 0.17 0.28 0.19

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10,589,130,649 10,963,243,564 10,574,913,974 10,958,259,520

รายไดจ้ากการบรกิาร 20,485,717 34,556,418 - -

รวมรายได้ 10,609,616,366 10,997,799,982 10,574,913,974 10,958,259,520

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (10,022,509,966)  (10,360,123,934)  (10,052,184,644)  (10,359,137,955)  

ตน้ทุนบรกิาร (13,497,058)        (24,693,800)        - -

รวมต้นทุน (10,036,007,024) (10,384,817,734) (10,052,184,644) (10,359,137,955)

กาํไรขนัต้น 573,609,342 612,982,248 522,729,330 599,121,565

รายไดอ้นื 257,603,485 178,683,747 255,733,241 173,761,441

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (220,519,743)      (197,105,494)      (176,834,844)      (181,974,765)      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (287,437,683)      (280,070,947)      (249,178,230)      (257,539,197)      

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,445,014)          (10,375,530)        (3,848,270)          (10,317,722)        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 318,810,387 304,114,024 348,601,227 323,051,322

ภาษเีงนิได้ 14 (60,429,666) (53,760,365) (63,829,237) (57,049,415)

กาํไรสาํหรบังวด 258,380,721 250,353,659 284,771,990 266,001,907

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

   กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

      การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์

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

      ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการขา้งตน้ 704,419 - 366,158 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (2,817,677) - (1,464,633) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 255,563,044 250,353,659 283,307,357 266,001,907

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมต่รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

    - บรษิทัใหญ่ 258,696,965 250,353,522 284,771,990 266,001,907

    - สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (316,244) 137 - -

258,380,721 250,353,659 284,771,990 266,001,907

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

    - บรษิทัใหญ่ 255,879,288 250,353,522 283,307,357 266,001,907

    - สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (316,244) 137 - -

255,563,044 250,353,659 283,307,357 266,001,907

กาํไรต่อหุ้น 

   กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.50 0.48 0.55 0.51

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร การเปลียนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 250,353,522 - 250,353,522 137 250,353,659

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (129,053,851) - 921,446,149 30,857 921,477,006

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17 - - - - - - 5,211,508 5,211,508

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 13,478,887 (13,478,887) - - - -

การเปลยีนแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ย 9.1 - - - - 135 135 19 154

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 255,879,288 - 255,879,288 (316,244) 255,563,044

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 13,478,887 184,474,718 135 1,248,453,740 4,926,346 1,253,380,086

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม

ทุนทีออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 266,001,907 266,001,907

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (90,227,592) 960,272,408

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 13,478,887 (13,478,887) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 283,307,357 283,307,357

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 13,478,887 256,098,856 1,320,077,743

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 318,810,387 304,114,024 348,601,227 323,051,322

รายการปรบัปรุง :

คา่เสอืมราคา 10 206,983,489 200,771,205 174,105,618 169,352,275

คา่ตดัจาํหน่าย 10 3,783,004 3,874,639 3,325,575 3,524,560

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10 71,961 4,859 71,961 4,856

ขาดทนุจากสญัญาเชา่การเงนิ 8,346,130 - 1,507,338 -

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (10,469,465) (16,409,406) (6,858,210) (9,090,445)

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 11 3,400,700 - 3,400,700 -

กลบัรายการคา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (3,969,449) (980,558) (4,075,581) (980,558)

กําไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของหลกัทรพัยเ์พอืคา้ 6 (4,259,667) (1,105,027) (4,259,667) (1,105,027)

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (78,774) (1,540,605) (78,774) (1,540,605)

ดอกเบยีรบั (5,439,960) (5,227,785) (6,639,881) (7,208,882)

ตน้ทุนทางการเงนิ 4,445,014 10,375,530 3,848,270 10,317,722

กลบัรายการประมาณการหนีสนิ 12 (8,087,409) (29,250,000) (8,087,409) (29,250,000)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,235,032 2,422,596 8,255,299 1,873,421

523,770,993 467,049,472 513,116,466 458,948,639

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

-  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 237,994,278 91,063,726 49,367,905 93,512,954

-  สนิคา้คงเหลอื (14,265,132) 5,650,694 (23,199,998) 5,527,132

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 13,647,408 2,156,846 13,059,910 1,776,349

-  เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั (4,452,391) 716,542 (4,403,139) 9,285,322

-  อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนทถีอืไวเ้พอืขาย 63,125,569 - 63,125,569 -

-  บญัชสีาํรองเพอืการชําระหนี - 56,280,201 - 56,280,201

-  คา่เช่าจา่ยล่วงหน้า 4,109,044 4,240,925 4,109,044 4,240,925

-  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 544,800 (12,045,772) 827,198 (11,944,583)

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (314,040,580) (204,952,984) (135,763,585) (198,312,348)

-  ประมาณการหนีสนิ - (6,310,584) - (6,310,584)

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื 9,946,695 2,349,857 8,545,772 1,997,410

-  เจา้หนีทรีอการจดัสรรเงนิตามแผนฟืนฟู - (56,280,201) - (56,280,201)

-  เงนิมดัจาํรบั 29,223,215 83,362,140 29,217,915 83,362,140

-  หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื - (1,200,000) - (1,200,000)

-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,543,705) - (623,156) -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 548,060,194 432,080,862 517,379,901 440,883,356

หกั   จา่ยดอกเบยี (3,709,317) (10,329,153) (3,799,295) (10,271,344)

       จา่ยภาษเีงนิได้ (67,293,518) (46,184,131) (64,575,132) (45,920,226)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 477,057,359 375,567,578 449,005,474 384,691,786

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั 6 302,707,877 - 302,707,877 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั 6 (302,707,877) (400,000,000) (302,707,877) (400,000,000)

เงนิสดจา่ยเพอืซอือุปกรณ์ (240,543,084) (188,726,103) (236,359,635) (184,213,485)

เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 78,774 1,540,605 78,774 1,540,605

ตน้ทุนการกูย้มื (5,621,888) (1,247,915) (5,621,888) (1,247,915)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (800,000) (5,000) (700,000) (5,000)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืบรษิทัยอ่ย - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า 17 (158,806,491) - - -

เงนิสดจา่ยเพอืเพมิทุนในบรษิทัยอ่ย 9.2 - - (170,000,000) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 20,695,032 16,474,494 6,858,328 9,091,316

ดอกเบยีรบั 4,765,855 5,900,725 6,960,884 7,948,798

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (380,231,802) (566,063,194) (398,783,537) (566,885,681)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9.1 154 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 57,006,532 - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (58,360,802) - - -

เงนิสดรบัจากลูกหนีสญัญาเชา่การเงนิ 2,418,010 - 2,178,636 -

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (5,808,400) (1,999,962) - (323,515)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (34,884,000) (24,346,125) (34,884,000) (24,346,125)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (39,628,506) (26,346,087) (32,705,364) (24,669,640)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 57,197,051 (216,841,703) 17,516,573 (206,863,535)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 754,008,201 616,626,851 619,878,602 492,424,207

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดหนีคา้งชาํระจากการซอือุปกรณ์ 27,206,234 6,950,717 27,143,234 6,822,970

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่1 อาคารอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดาํเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัธรุกจิการคา้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น้ํามนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่าง ๆ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที ่ 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ 

ต่อกลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรบัปรงุใหม่ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดที่กลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะ

การเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัย ์(สทิธใินการ

ใชส้นิทรพัยท์ีเ่ช่า) และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้หรอืเป็นสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ตํ่า 

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหวา่งกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมตทิี่มผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบญัชใีช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกจิ และส่วนงานภูมศิาสตร ์

ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน  

ซึง่พจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัที่ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดาํเนินงานจากกําไรขัน้ต้น

เป็นหลกั 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพิจารณาว่า กลุ่มกิจการมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์

เพยีงส่วนงานเดยีว ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั

ขอ้มลูทางการเงนิทีนํ่าเสนอ 
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5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

 

การดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิการ”) ประกอบดว้ยสว่นงานหลกัดงัน้ี 

 

(1) การจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

(2) การใหบ้รกิารขนสง่น้ํามนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่างๆ 

 

โดยส่วนงานที่รายงาน แบ่งตามส่วนงานที่นําเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 

ซึ่งได้แก่ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะผลิตภัณฑ์และบรกิารที่คล้ายคลึงกัน 

เขา้ดว้ยกนั 

 

ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานธรุกจิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 จาํหน่าย   

 กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริการขนส่ง รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดต้ามสว่นงาน 11,229,133,609 160,784,110 11,389,917,719 

รายไดร้ะหว่างสว่นงาน (640,002,960) (140,298,393) (780,301,353) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10,589,130,649 20,485,717 10,609,616,366 
    

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 345,023,655 (2,797,627) 342,226,028 

รายการระหวา่งกนั   (18,970,627) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (4,445,014) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้   318,810,387 

ภาษเีงนิได ้   (60,429,666) 

กําไรสทุธ ิ   258,380,721 
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5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานธรุกจิ มดีงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 จาํหน่าย   

 กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริการขนส่ง รวม 

 บาท บาท บาท 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    

   (point in time) 10,589,130,649 - 10,589,130,649 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระที่ตอ้งปฏบิตั ิ    

   (over time) - 20,485,717 20,485,717 

รวมรายได ้ 10,589,130,649 20,485,717 10,609,616,366 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 จาํหน่าย   

 กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริการขนส่ง รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 10,979,718,089 160,075,877 11,139,793,966 

รายไดร้ะหว่างสว่นงานธุรกจิ (16,474,525) (125,519,459) (141,993,984) 

รวมรายได ้ 10,963,243,564 34,556,418 10,997,799,982 
    

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 332,054,491 3,821,175 335,875,666 

รายการระหวา่งกนั   (21,386,112) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (10,375,530) 

กําไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษเีงนิได ้   304,114,024 

ภาษเีงนิได ้   (53,760,365) 

กําไรสทุธ ิ   250,353,659 

 

ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จดัทําขึ้นภายใต้มาตรฐานการบัญช ี

ฉบบัที ่18 ดงันัน้ขอ้มลูรายไดต้ามสว่นงานทีแ่สดงในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนจงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

กลุ่มกจิการไมม่กีารเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิจากงบการเงนิสาํหรบัปีล่าสดุทีม่สีาระสาํคญั 
 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกจิการไมม่ลีูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมลีูกคา้เป็นจาํนวนมาก 
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6 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลกัทรพัยเ์พ่ือค้า 

 บาท 
  

มลูค่าตามบญัชีต้นงวด 402,335,293 

การเพิม่ขึน้ 302,707,877 

การจําหน่าย (302,707,877) 

การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ 4,259,667 

มลูค่าตามบญัชีส้ินงวด 406,594,960 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอื 

ทางการเงนิในระดบั 2 คาํนวณจากมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิอา้งองิจากบรษิทัจดัการลงทุน 

 

7 ลกูหน้ีการค้า 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีการคา้-บุคคลและกจิการภายนอก และ ลูกหน้ีการค้า - 

กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ี

ทีค่า้งชําระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 822,477,589 994,285,903 936,625,471 994,283,165 

3 - 6 เดอืน 404,890 4,985,077 284,306 4,881,949 

6 - 12 เดอืน 6,906,949 3,200,000 6,391,429 3,200,000 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 75,847,514 69,917,364 69,330,532 68,367,666 

 905,636,942 1,072,388,344 1,012,631,738 1,070,732,780 

หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (77,887,218) (73,035,359) (69,272,476) (72,596,977) 

รวม 827,749,724 999,352,985 943,359,262 998,135,803 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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8 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 

การเปลี่ยนแปลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  

มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 

 บาท 
  

มลูค่าตามบญัชีต้นงวด 63,125,569 

การจําหน่ายสนิทรพัย ์ (63,125,569) 

มลูค่าตามบญัชีส้ินงวด - 

 

เมื่อวนัที ่26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัขายและโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิซึ่งเคยรบัรูเ้ป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่ถอืไว้

เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งมมีูลค่า 166.50 ล้านบาทใหก้บับุคคลธรรมดา 

โดยบรษิทัมกํีาไรจากการขายเป็นจาํนวน 103.37 ล้านบาท ซึ่งบนัทกึไวใ้นรายไดอ้ื่นในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน

เฉพาะกจิการ 

 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงจาก 

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

 สถานท่ีหลกัใน  

สดัส่วนของหุ้น 

ท่ีถือโดยอ้อมผ่านบริษทัย่อย 

สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 

 การประกอบ  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 ธรุกิจ/ประเทศท่ี ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
 

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั ดบับลิวพี แกส๊ จาํกดั (บริษทัย่อยของบริษทัใหญ่) 

บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ธุรกจิคา้แก๊ส

ปิโตรเลยีมเหลว 

79.99 - 20.01 - 

บริษทัย่อยภายใต้บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั      

บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จาํกดั ประเทศไทย ธุรกจิบรกิารขนส่ง

แก๊สทางบก 

99.99 - 0.01 - 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดล้งทุนในหุน้ของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จํากดั (“TG”) คดิเป็น 

ร้อยละ 80.00 ของหุ้นทัง้หมดของ TG กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

รายละเอยีดของการซือ้ธรุกจิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 17 

 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดจ้าํหน่ายหุน้จํานวน 1 หุน้ใน TG คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้

ทัง้หมดของ TG ให้กบับุคคลธรรมดาและได้รบัชําระเงนิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 154 บาท โดยมกํีาไรจากการจําหน่าย

เงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจํานวน 135 บาท ซึ่งรบัรูเ้ป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

การจาํหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวทําใหส้ดัส่วนการลงทุนลดลงจากรอ้ยละ 80.00 เป็นรอ้ยละ 79.99  

 

9.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 262,149,065 

การลงทุนเพิม่ 170,000,000 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 432,149,065 

 

เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิทั ดบับลิวพี แก๊ส จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน  

170 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 17 ล้านหุ้น มมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบรษิทัเป็นผู้ลงทุน 

ในหุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมด ภายหลงัการลงทุนเพิม่ดงักล่าวสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในบรษิทั ดบับลิวพ ีแก๊ส จํากดั  

ไมเ่ปลีย่นแปลง 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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10 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,523,839,999 33,495,584 2,398,717,022 30,487,635 

การซือ้บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 17) 102,603,934 719,481 - - 

การซือ้สนิทรพัย ์ 243,504,186 800,000 239,414,166 700,000 

การตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (71,961) - (71,961) - 

การจาํหน่ายสนิทรพัยจ์าก 

   สญัญาเช่าการเงนิ - สทุธ ิ (15,829,782) (187,453) (6,465,009) - 

การจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (10,225,567) - (118) - 

โอนเขา้ 38,538 - - - 

การโอนไปอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (31,156,750) - (12,000,000) - 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (206,983,489) (3,783,004) (174,105,618) (3,325,575) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 2,605,719,108 31,044,608 2,445,488,482 27,862,060 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทที่มีราคาตามบัญชีจํานวน 370.61 ล้านบาท (ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 369.58 ลา้นบาท) ไดถู้กนําไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื 

 

11 ค่าความนิยม 

 

การเปลีย่นแปลงของคา่ความนิยมสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 

ข้อมลูทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 33,494,192 9,189,600 

การซือ้บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 17) 147,954,223 - 

การดอ้ยคา่ (3,400,700) (3,400,700) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 178,047,715 5,788,900 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 
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12 ประมาณการหน้ีสินระยะสัน้ 

 

การเปลีย่นแปลงของประมาณการหน้ีสนิสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

ประมาณการหน้ีสินจากการถกูประเมินภาษีอากร  

ยอดคงเหลอืตน้งวด 8,087,409 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิทีไ่มเ่กดิขึน้ (8,087,409) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด - 

 

13 เงินมดัจาํรบั 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

เงนิมดัจํารบัคา่ถงับรรจแุก๊สขนาดเลก็ 2,142,757,201 2,113,533,986 2,142,751,901 2,113,533,986 

ประมาณการเงนิมดัจํารบัคา่ถงับรรจแุก๊ส 

   ขนาดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 

 3,414,034,766 3,384,811,551 3,414,029,466 3,384,811,551 

 

เงนิมดัจาํรบัคา่ถงับรรจแุก๊สขนาดเลก็ 

 

เงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็แสดงถึงเงนิมดัจํารบัสําหรบัถงับรรจุแก๊สขนาดเล็กที่บรษิทัรบัจากลูกค้า และมสีําเนา

ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐาน บญัชีเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็จะเพิม่ขึ้นตามจํานวนเงนิมดัจําที่รบัมาจรงิจากลูกค้า

และจะถูกลา้งออกจากบญัชเีมื่อลูกคา้นําถงัมาคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจา่ยชําระคนืเงนิมดัจาํดงักล่าว 

 

ประมาณการเงนิมดัจาํรบัคา่ถงับรรจแุก๊สขนาดเลก็ 

 

ประมาณการเงินมดัจํารบัค่าถังบรรจุแก๊สขนาดเล็กแสดงถึงประมาณการเงินมัดจํารบัสําหรบัถังบรรจุแก๊สที่สอดคล้อง 

กบัจํานวนถงัที่หมุนเวยีนในตลาด ตามรายงานการประเมนิของผู้ประเมนิอิสระ ประมาณการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อให ้

ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจํารบัสะท้อนถงึหน้ีสนิเตม็จาํนวนของเงนิมดัจาํรบัที่รวมทัง้เงนิมดัจาํซึ่งไม่ปรากฎสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิ 

ผูบ้รหิารเชื่อวา่ประมาณการดงักล่าวประมาณขึน้ดว้ยความรอบคอบและดว้ยหลกัความระมดัระวงัอยา่งเตม็ที ่
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14 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั 65,602,065 57,256,110 65,206,659 56,714,093 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (5,172,399) (3,495,745) (1,377,422) 335,322 

 60,429,666 53,760,365 63,829,237 57,049,415 

 

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกนักบัที่ใช้กบัอตัราของ 

กําไรรวมทัง้ปีที่คาดว่าจะเกดิขึ้น คอื อตัรารอ้ยละ 18.95 ต่อปี และรอ้ยละ 18.31 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 17.68 ต่อปี 

และรอ้ยละ 17.66 ต่อปี) สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 

 

15 ภาระผกูพนั 

 

15.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รบัรู้เป็นหน้ีสิน  

โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบัสญัญาสรา้งคลงัเกบ็แก๊สเป็นจํานวนเงนิ 342.46 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 452.50 

ลา้นบาท) 

 

15.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

กลุ่มกิจการทําสญัญาเช่าดําเนินงานที่สําคญัที่ไม่สามารถยกเลกิได้ ซึ่งได้แก่สญัญาใช้บรกิารพื้นที่ถงัเก็บสํารองก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้บริการถงัเก็บและจ่าย LPG เพื่อสํารอง LPG ตามที่กําหนดตามประกาศกรมธุรกิจ

พลงังาน สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร สาํนกังาน เครื่องใชส้าํนกังาน และยานพาหนะ 
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15 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 

15.2 ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 

ยอดรวมของจํานวนเงินขัน้ตํ่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ (ไม่รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่) มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 55,047,919 64,487,829 54,475,643 67,065,167 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 125,674,627 96,759,029 117,401,056 96,269,462 

เกนิกวา่ 5 ปี 76,736,199 90,276,964 76,736,199 90,276,964 

รวม 257,458,745 251,523,822 248,612,898 253,611,593 

 

16 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษิทั เพื่อคํ้าประกนัการซือ้แก๊สและ 

การใช้ ไฟฟ้ าจํานวน  1,075.82 ล้านบาท  (31 ธันวาคม พ .ศ . 2561 : 1,079.42 ล้านบาท ) โดยใช้ เงินฝากธนาคาร 

เป็นหลกัประกนัจํานวน 645.15 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 640.85 ล้านบาท) และบรษิทัไดนํ้าที่ดนิและเครื่องจกัร 

ใชเ้ป็นหลกัประกนัจาํนวน 193.60 ลา้นบาท และ 130.00 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 

กลุ่มกิจการมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิงานอื่นๆตามปกติ

ธุรกิจ จํานวน 0.66 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ล้านบาท) โดยใช้เงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันจํานวน  

0.66 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 0.20 ลา้นบาท) 

 

กลุ่มกิจการและบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 20.76 ล้านบาท และ 9.33 ล้านบาท 

ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 9.23 ลา้นบาท สาํหรบักลุ่มกจิการและบรษิทั) 
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17 การซ้ือธรุกิจ 

 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัทได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท  

ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั จํานวน 1,094,400 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 168.80 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 ของ 

สว่นไดเ้สยี 

 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายสําหรบัการซื้อบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด และสินทรพัย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รบัรู้ ณ วนัที ่ 

27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 สรปุไดด้งัรายละเอยีดขา้งล่าง 

 

  บาท 
   

เงนิสด  168,800,256 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด  168,800,256 
   

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือ (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในกําไรหรอืขาดทุน 

   สาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562) 

  

392,000 
   

มลูค่าสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัรู้   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  9,993,765 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  70,434,061 

สนิคา้คงเหลอื  25,673,528 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  2,758,162 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั  21,164,133 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  102,603,934 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  719,481 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  1,288,751 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  (180,117,822) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  (19,992,573) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  (5,808,400) 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  (242,715) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (2,416,764) 

สนิทรพัยท์ีส่ามารถสามารถระบุไดส้ทุธ ิ  26,057,541 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ  (5,211,508) 

สินทรพัยท่ี์สามารถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจการ  20,846,033 

ค่าความนิยม (หมายเหต ุ11)  147,954,223 

 

สนิทรพัยส์ุทธทิี่ไดม้าจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จํากดั ที่แสดงขา้งต้นเป็นราคาตามบญัช ีณ วนัที ่

ซือ้เงนิลงทุน กลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีม่ตีวัตนและไมม่ตีวัตน และจะปรบัปรุง

สนิทรพัย์และหน้ีสนิให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหลงัจากได้รบัผลการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีสุทธกิบั

มลูคา่ยตุธิรรมจะนําไปปรบัปรงุกบัคา่ความนิยม 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง  

โดยที่บุคคลหรอืกิจการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 

รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 

ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการ 

และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์

มากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นายอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ และ นายไพศาล 

พาณิชยช์ะวงศ์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 31.11 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สามญัที่ชําระแล้ว

ตามลําดบั 

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  

ช่ือกิจการ สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รานส ์จาํกดั (“EAGLE”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จาํกดั (“WPG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จาํกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ EAGLE โดย EAGLE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จาํกดั (“WPS”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่าร ์จาํกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (“TG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPG โดย WPG ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 

บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จํากดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ TG โดย TG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ผูบ้รหิารสาํคญั 

 

 

 

ไทย 

 

 

บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบการวางแผน  

สัง่การ และควบคมุกจิกรรมต่าง ๆ ของกจิการไมว่่า

ทางตรง หรอืทางออ้ม ทัง้น้ี รวมถงึกรรมการของ

กลุ่มกจิการ (ไมว่่าจะทําหน้าที่ในระดบับรหิาร

หรอืไม)่ 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.1 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   

   บรษิทัยอ่ย 597,263,308 16,474,526 

   

รายได้อ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 5,454,059 3,793,184 

   

ดอกเบีย้รบั   

   บรษิทัยอ่ย 1,623,041 2,221,397 

   

การซ้ือสินค้าและรบับริการ   

   บรษิทัยอ่ย 166,024,593 118,228,645 

   

ค่าเช่า   

   บรษิทัยอ่ย 7,041,768 7,290,814 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   บาท บาท 
     

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย   157,806,679 3,051,950 

     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย   1,263,600 - 

     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย   16,336,674 12,486,922 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   บรษิทัยอ่ย   196,802 2,980,851 

     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย   572,289 - 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 35,000,000 35,000,000 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ตัว๋สญัญาใช้เงินในสกุลเงินบาทซึ่งออกโดยบริษัท ดบับลิวพ ี 

แก๊ส จํากดั ตัว๋สญัญาใช้เงินดงักล่าวมีกําหนดชําระคืนภายในหน่ึงปี และมีอตัราดอกเบี้ยเท่ากบัร้อยละ MLR ต่อปี  

โดยเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวไมม่รีายการเคลื่อนไหวระหวา่งงวด 

 

18.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

คา่ตอบแทนทีจ่า่ยหรอืคา้งจา่ยสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     

   ระยะสัน้อื่น 21,752,579 17,697,484 15,501,785 14,707,018 

ผลประโยชน์เมื่อหลงัออกจากงาน 519,267 252,155 355,335 199,040 

 22,271,846 17,949,639 15,857,120 14,906,058 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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19 คดีฟ้องร้อง 

 

คดคีวามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไมม่คีวามเคลื่อนไหวนอกจากคดคีวามดงัต่อไปน้ี 

 

19.1 ในปี พ.ศ. 2560 ผู้รบัเหมาก่อสร้างรายหน่ึง ซึ่งทําการก่อสร้างโครงการเก็บและจ่ายก๊าซ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจําเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิจา้งและคา่เสยีหายเป็นจาํนวนเงนิ 13.50 ลา้นบาท สําหรบังานก่อสรา้ง

ที่ผู้รบัเหมาได้ทํางานไปแล้วบางส่วน และบริษัทได้ส ัง่ชะลอโครงการไว้ชัว่คราว ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ศาลชัน้ต้นมคีําพพิากษาใหบ้รษิทัชําระคา่เสยีหายพรอ้มดอกเบี้ยเป็นจาํนวนเงนิ 15.58 ล้านบาท และบรษิทัไดช้ําระเงนิ

ตามคาํพพิากษาใหแ้ก่โจทกแ์ล้วเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 คดน้ีีจงึเป็นอนัสิน้สดุลง   

 

19.2 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกร้องให้ชดใช้ค่าเสยีหายและค่าสนิไหมทดแทนจากบุคคลธรรมดา เน่ืองจาก

ความประมาทปราศจากความระมดัระวงัอย่างผู้มีอาชีพจําหน่ายแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุทําให้โจทก์ได้รบั 

ความเสยีหาย โดยโจทก์ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลใหบ้รษิทัชดใช้ค่าเสยีหายและค่าสนิไหมทดแทน เป็นจํานวนเงนิ 1.18 ล้านบาท 

ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2562 อยัการถอนฟ้องคดอีาญาที่เกี่ยวข้อง บรษิทัจงึไดย้ื่นคํารอ้งขอใหศ้าลพจิารณาจําหน่าย

คดีดงักล่าวออกจากคดีแพ่ง ในขณะน้ีได้อยู่ในขัน้ตอนการดําเนินงานของศาล อย่างไรก็ตามฝ่ายบรหิารของบรษิทั  

คาดวา่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้งดงักล่าว จงึมไิดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

19.3 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้รบัเหมาก่อสร้างรายหน่ึง ซึ่งทําการก่อสร้างโครงการเก็บและจ่ายก๊าซจงัหวดันครสวรรค์ ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจําเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิจา้งและคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงนิ 9.92 ล้านบาท สําหรบังานก่อสรา้ง 

ที่ผู้รบัเหมาได้ทํางานไปแล้วบางส่วน และบริษัทได้ส ัง่ชะลอโครงการไว้ชัว่คราว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทชําระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจํานวนเงิน 9.92 ล้านบาท ต่อมาบริษัท 

ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และขณะน้ียงัอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของศาล อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทั 

คาดวา่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้งดงักล่าว จงึมไิดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

20 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตั ิดงัน้ี: 

 

20.1 บริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทัง้หมดของบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

จํานวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 30 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มดงักล่าวไม่ทําให้

สดัสว่นในการลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จาํกดั เปลีย่นแปลงไป 

 

20.2 บรษิทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

จํานวน 0.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 2 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มดงักล่าวไม่ทําให้

สดัสว่นในการลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จาํกดั เปลีย่นแปลงไป 

 

20.3 บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จํากดั ลงทุนเพิม่ในหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่าร ์จาํกดั ซึง่เป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จาํกดั จํานวน 0.1 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 

1 ลา้นบาท การลงทุนเพิม่ดงักล่าวไม่ทําใหส้ดัสว่นในการลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่าร ์จาํกดัของบรษิทั ดบับลวิพ ี

โซลูชัน่ส ์จาํกดั เปลีย่นแปลงไป 
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