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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมของบรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ

กจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจา้ได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบ 

ดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม

เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 

แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้ 



 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่สินทรพัยส์ญูหาย - ถงับรรจแุกส๊ขนาดเลก็ 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับค่าเผื่อสินทรัพย์สูญหาย - ถังบรรจุแก๊สขนาดเล็กที ่

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อสินค้าสูญหายจํานวน 247.85 ล้านบาท  

ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 4 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ ถงับรรจุแก๊ส

ถูกใชง้านอยู่ในเคหะสถานของผูใ้ชแ้ก๊ส และไม่สามารถทีจ่ะตรวจสอบ

ความมตีวัตนได ้

 

ผูบ้รหิารประมาณค่าเผือ่สนิทรพัยส์ญูหายสําหรบัถงัแก๊สตามปรมิาณ

ทีร่ายงานโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ใชข้อ้สมมุตฐิานอตัราหมุนเวยีนของ

ถงัแก๊ส และผลจากการตรวจนับถงัแก๊สทีโ่รงบรรจุเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมิน ปริมาณถังแก๊สที่ประเมินไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นจํานวน 

ทีแ่น่นอนแต่จดัทําการประเมนิขึน้ตามหลกัวชิาการของการประเมนิ 

และเป็นประมาณการที่ดทีี่สุดของผู้บรหิารเกี่ยวกบัปรมิาณถงัแก๊ส 

ทีส่ญูหาย ผูบ้รหิารไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิจํานวนถงัแก๊สอย่างสมํ่าเสมอ

ทุก ๆ สามปี การประเมนิครัง้หลงัสุดจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2561 และจะ

ถงึกําหนดการประเมนิครัง้ต่อไปในปี พ.ศ. 2564 

 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ผู้บรหิารได้จดัทํารายงานความเคลื่อนไหวของ

จํานวนและมูลค่าของถังแก๊สที่ใช้วธิีต้นทุนเข้าก่อนออกก่อน และ

ได้มาซึ่งยอดคงเหลือของถังแก๊ส ณ วนัที่สิ้นปี ผู้บริหารเชื่อมัน่ 

ในรายงานดงักล่าวและเชื่อว่าค่าเผื่อสนิทรพัย์สูญหายที่บนัทึกไว ้

ยงัไมต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามเหมาะสม 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เน่ืองจาก

มูลค่าของค่าเผื่อสนิทรพัย์สูญหายมสีาระสําคญัต่องบการเงนิ และ 

ในการประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์สูญหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับ 

ดุลยพนิิจทีส่าํคญัของผูบ้รหิาร 

เน่ืองจากยงัไม่ครบกําหนดของรอบการประเมินจํานวนถังแก๊ส 

ของกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้จงึประเมนิความสมเหตุสมผลของค่าเผื่อ

สนิทรพัยส์ูญหาย - ถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ โดยใชผ้ลการประเมนิ

จํานวนถงัแก๊สซึ่งจดัทําขึน้ในปี พ.ศ. 2561 เป็นยอดยกมาสําหรบั

ปีน้ี และทดสอบความเคลื่อนไหวของถงัแก๊สตามทะเบยีนสนิทรพัย์

ทีจ่ดัทําโดยกลุ่มกจิการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งจํานวนถงัแก๊ส ณ วนัสิ้นปี 

พ.ศ. 2562 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ในปี พ.ศ. 2561 ขา้พเจา้ทดสอบความ

น่าเชื่อถือของรายงานการประเมินจํานวนถังแก๊สที่จัดทําโดย 

ผู้ประเมินอิสระ และเปรียบเทียบจํานวนถังแก๊สในรายงานการ

ประเมินกับทะเบียนทรพัย์สนิของบรษิัท ข้าพเจ้าพบว่าจํานวน 

ถงัแก๊สจากแหล่งขอ้มลูทัง้สองแหง่มคีวามสอดคลอ้งกนั 

 

ข้าพเจ้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของถังแก๊สในปี พ.ศ. 2562 

ดงัต่อไปน้ี 

 

• ทดสอบความเคลื่อนไหวตามทีบ่นัทกึในทะเบยีนสนิทรพัยก์บั

ใบกํากบัสนิคา้ของผูข้ายและใบกํากบัสนิคา้ขายของกลุ่มกจิการ 

รวมถงึรายงานการทาํลายถงัแก๊ส 

 

• ประเมนิความเหมาะสมของคา่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหาย โดยพจิารณา

จากความน่าเชื่อถือของทะเบียนสินทรัพย์จากการทดสอบ

ขา้งตน้ 

 

ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็ทีม่สีาระสาํคญัจากการปฏบิตังิานดงักล่าว 

 
  

 



 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

เงินมดัจาํรบัค่าถงับรรจแุกส๊ขนาดเลก็ 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 24 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับเงินมัดจํารบัค่าถังบรรจุแก๊สขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 

เงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ และประมาณการเงนิมดัจํา

รบัจาํนวน 2,145 ลา้นบาท และ 1,271 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิเป็น

รอ้ยละ 72 ของหน้ีสนิรวมของกลุ่มกจิการ 

 

เงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเล็ก บนัทึกตามจํานวนเงนิสด 

ทีไ่ดร้บัจรงิจากลกูคา้ เมือ่กลุ่มกจิการไดร้บัเงนิและออกใบเสรจ็รบัเงนิ

ใหก้บัลกูคา้ 

 

สาํหรบัประมาณการเงนิมดัจํารบั ผูบ้รหิารประมาณจํานวนถงัแก๊ส

ทีห่มุนเวยีนและที่ใชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึจํานวนถงัแก๊สทีป่ระเมนิ 

โดยผูป้ระเมนิอสิระ และใชค้า่เฉลีย่ของเงนิมดัจาํของถงัแก๊สในแต่ละ

ปีในการคํานวณประมาณการเงนิมดัจํารบั ผูบ้รหิารเชื่อว่าประมาณ

การดงักล่าวสะท้อนถึงหน้ีสนิที่อาจเกิดจากการคนืเงนิมดัจําโดย

แสดงไวใ้นงบการเงนิดว้ยความรอบคอบและดว้ยหลกัความระมดัระวงั

อยา่งเตม็ที ่

 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํารายงานความเคลื่อนไหวของ 

เงินมัดจํารบัค่าถังบรรจุแก๊ส ตามจํานวนเงินสดที่ได้รบัจริง และ 

เงนิสดทีจ่่ายคนืลกูคา้ ไดม้าซึง่ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจาํรบั ผูบ้รหิาร

เชื่อในความถูกต้องของรายงานดังกล่าวและเชื่อว่าจํานวนของ

ประมาณการเงินมัดจํารับค่าถังบรรจุแก๊สขนาดเล็กที่บันทึกไว ้

มคีวามเหมาะสมและยงัไมต่อ้งปรบัปรุงสาํหรบัปี พ.ศ. 2562 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว เน่ืองจาก

มลูคา่ของเงนิมดัจาํรบัมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ และในการประมาณ

เงนิมดัจาํรบัขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจทีส่าํคญัของผูบ้รหิาร 

เน่ืองจากประมาณการเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็จดัทํา

ขึ้นโดยยึดปริมาณถังแก๊สที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ข้าพเจ้าได้ใช ้

วธิกีารตรวจสอบปรมิาณถงัแก๊สตามทีอ่ธบิายไวใ้นเรือ่งสาํคญัในการ

ตรวจสอบเกีย่วกบัคา่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหาย - ถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ในปี พ.ศ. 2561 ขา้พเจา้ทดสอบความ

น่าเชื่อถือของรายงานการประเมินจํานวนถังแก๊สที่จัดทําโดย 

ผู้ประเมินอิสระ และเปรียบเทียบจํานวนถังแก๊สในรายงานการ

ประเมินกับรายละเอียดเงินมัดจํารับของบริษัท ข้าพเจ้าพบว่า

จาํนวนถงัแก๊สจากแหล่งขอ้มลูทัง้สองแหง่มคีวามสอดคลอ้งกนั 

 

ขา้พเจา้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊ส

ในปี พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

 

• ทดสอบความเคลื่อนไหวตามทีบ่นัทกึในเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุ

แก๊ส กบัใบเสรจ็รบัเงนิค่าเงนิมดัจํา และเอกสารรบัคนืเงนิมดัจํา

ที่ออกให้ลูกค้า รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของเงนิฝาก

ธนาคาร  

• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการเงินมัดจํารบัค่าถัง

บรรจุแก๊สขนาดเลก็โดยพจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของรายงาน

ความเคลื่อนไหวของเงนิมดัจาํรบัจากการทดสอบขา้งตน้ 

 

ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็ทีม่สีาระสาํคญัจากการปฏบิตังิานดงักล่าว 

  



 

ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่ต่อ

ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง

สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทํา 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและ

บรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง

เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจาก

ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู 

การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและ

บรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐาน 

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิ 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย 

ทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้ 

จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง

ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงาน

ต่อเนื่อง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ําใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ

ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 

การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง

ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ

ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก

อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 



 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ

ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 

ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล

วา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 

กรุงเทพมหานคร 

27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 407,794,849 402,335,293 407,794,849 402,335,293

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 939,713,165 1,031,883,021 1,037,607,272 1,021,729,872

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.3 - - 35,000,000 35,000,000

สนิคา้คงเหลอื 10 201,482,108 161,885,684 189,055,487 161,651,927

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9,778,268 17,610,785 6,768,326 17,202,919

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 - 63,125,569 - 63,125,569

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,222,257,171 2,373,651,502 2,201,831,522 2,303,407,609

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 33 667,378,876 650,282,289 655,221,876 650,082,289

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 432,149,065 262,149,065

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 13 - - - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15 2,750,785,226 2,523,839,999 2,519,352,365 2,398,717,022

คา่ความนิยม 16 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 50,521,422 33,495,584 29,634,043 30,487,635

คา่เชา่จา่ยล่วงหน้า 18 43,417,658 48,911,434 43,417,658 48,911,434

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 10,788,052 8,290,078 9,133,617 7,170,806

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 134,730,301 40,162,527 133,537,837 40,705,429

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,826,732,112 3,341,638,003 3,856,649,592 3,450,575,180

รวมสินทรพัย  ์ 6,048,989,283 5,715,289,505 6,058,481,114 5,753,982,789

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 20,000,000 - - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 989,584,840 1,007,962,344 991,498,210 1,010,175,054

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21.3 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 37,389,102 30,729,078 37,210,731 30,729,078

ประมาณการหน้ีสนิระยะสัน้ 22 - 8,087,409 - 8,087,409

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 60,314,004 47,892,755 59,326,628 48,964,381

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  1,153,799,946 1,141,183,586 1,134,547,569 1,144,467,922

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21.3 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430

เงนิมดัจาํรบั 24 3,416,288,896 3,384,811,551 3,416,210,251 3,384,811,551

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 17,465,001 3,598,075 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 8,114,421 6,350,000 8,114,421 6,350,000

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน                  3,600,127,864 3,581,500,539 3,572,575,173 3,572,744,481

รวมหนี้สิน 4,753,927,810 4,722,684,125 4,707,122,742 4,717,212,403

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

สว่นเกนิทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 15,042,919 - 15,042,919 -

กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 211,579,388 (57,925,683) 285,815,453 (13,729,614)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 12.2 135 - - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,277,122,442 992,574,317 1,351,358,372 1,036,770,386

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 17,939,031 31,063 -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,295,061,473 992,605,380 1,351,358,372 1,036,770,386

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,048,989,283 5,715,289,505 6,058,481,114 5,753,982,789

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 14,127,428,125 14,684,374,242 14,118,573,816 14,678,389,002

รายไดจ้ากการบรกิาร 26,957,982 42,494,599 - -

รวมรายได้ 14,154,386,107 14,726,868,841 14,118,573,816 14,678,389,002

ต้นทุน

ตน้ทนุขาย (13,404,427,053) (13,870,915,696) (13,452,443,317) (13,879,323,220)

ตน้ทนุบรกิาร (16,387,211) (25,525,810) - -

รวมต้นทุน (13,420,814,264) (13,896,441,506) (13,452,443,317) (13,879,323,220)

กาํไรข ัน้ต้น 733,571,843 830,427,335 666,130,499 799,065,782

รายไดอ้ื่น 26 311,308,985 251,208,970 311,240,557 248,115,403

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (291,678,422) (296,635,153) (251,362,146) (266,641,507)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (391,966,141) (383,665,736) (332,358,369) (354,050,059)

ตน้ทนุทางการเงนิ (3,429,960) (12,793,652) (2,633,415) (12,735,843)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776

ภาษเีงนิได้ 28 (68,742,414) (67,059,731) (71,835,694) (71,253,891)

กาํไรสาํหรบัปี 289,063,891 321,482,033 319,181,432 342,499,885

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 23 (7,433,113)         - (5,741,807)         -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 1,486,623 - 1,148,361 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (5,946,490) - (4,593,446) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 283,117,401 321,482,033 314,587,986 342,499,885

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

- บรษิทัใหญ่ 290,494,480 321,481,690 319,181,432 342,499,885

- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,430,589) 343 - -

289,063,891 321,482,033 319,181,432 342,499,885

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

- บรษิทัใหญ่ 284,547,990 321,481,690 314,587,986 342,499,885

- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,430,589) 343 - -

283,117,401 321,482,033 314,587,986 342,499,885

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 29 0.56 0.62 0.62 0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอื่น

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร การเปลี่ยนแปลง ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (379,407,373) - 671,092,627 30,720 671,123,347
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 321,481,690 - 321,481,690 343 321,482,033

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (57,925,683) - 992,574,317 31,063 992,605,380

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

ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 30 - - - - - - 19,338,538 19,338,538
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 15,042,919 (15,042,919) - - - -
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ย 12.2 - - - - 135 135 19 154
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 284,547,990 - 284,547,990 (1,430,589) 283,117,401

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 15,042,919 211,579,388 135 1,277,122,442 17,939,031 1,295,061,473

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไรสะสม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเล ียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (356,229,499) 694,270,501
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 342,499,885 342,499,885

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 518,500,000 532,000,000 - (13,729,614) 1,036,770,386

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

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 15,042,919 (15,042,919) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 314,587,986 314,587,986

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 15,042,919 285,815,453 1,351,358,372

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776
รายการปรบัปรงุคา่ใชจ้า่ย

คา่เสือ่มราคา 14,15 274,249,505 268,509,823 235,693,722 226,916,476
คา่ตดัจาํหน่าย 17 9,348,810 5,067,844 4,353,592 4,620,477
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 26 (12,074,634) (21,797,009) (8,594,019) (14,478,048)
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15 14,271,599 4,859 2,449,322 4,856
ขาดทนุจากสญัญาเชา่การเงนิ 8,346,130 - 1,507,338 -
ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายคา่ความนิยม 16 3,400,700 - 3,400,700 -
กลบัรายการคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (11,196,775) (497,805) (10,714,095) (497,805)
กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 8 (5,459,556) (2,335,293) (5,459,556) (2,335,293)
รายไดค้า่เชา่รบัจากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 14 (872,796) (1,540,605) (592,431) (1,540,605)
ดอกเบีย้รบั 26 (8,427,208) (7,675,341) (9,928,722) (10,551,975)
ตน้ทนุทางการเงนิ 3,429,960 12,793,652 2,633,415 12,735,843
กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิ 22 (8,087,409) (39,000,000) (8,087,409) (39,000,000)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 11,545,937 6,694,183 9,113,940 5,962,422

636,280,568 608,766,072 606,792,923 595,590,124
การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 171,247,072 (11,797,219) (203,417) (13,080,887)
-  สนิคา้คงเหลอื (13,922,896) 41,590,709 (27,403,560) 41,590,708
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 11,079,052 (2,037,728) 10,434,593 (2,300,221)
-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 4,186,902 (55,365,988) (5,139,587) (55,165,988)
-  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุถอืไวเ้พือ่ขาย 63,125,569 - 63,125,569 -
-  บญัชสีาํรองเพือ่ชาํระหน้ี - 121,240,195 - 121,240,195
-  คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 5,493,776 5,625,658 5,493,776 5,625,658
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (93,279,024) 2,170,252 (92,832,408) 2,271,455
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (217,917,214) (78,439,438) (52,133,435) (69,267,276)
-  ประมาณการหน้ีสนิ 22 - (6,310,584) - (6,310,584)
-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 10,426,661 628,621 10,362,247 1,659,341
-  เจา้หน้ีรอการจดัสรรเงนิตามแผนฟ้ืนฟู - (121,240,195) - (121,240,195)
-  เงนิมดัจาํรบั 31,477,345 79,383,030 31,398,700 79,383,030
-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 (3,365,181) (4,593,565) (1,676,176) (4,069,525)
-  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - (1,030,000) - (1,030,000)

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 604,832,630 578,589,820 548,219,225 574,895,835
หกั   จา่ยดอกเบีย้ (2,980,389) (12,672,626) (2,530,217) (12,672,626)
       จา่ยภาษเีงนิได้ (69,609,283) (49,001,672) (66,168,490) (47,857,546)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 532,242,958 516,915,522 479,520,518 514,365,663

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุระยะสัน้ 8 302,707,877 - 302,707,877 -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้ 8 (302,707,877) (400,000,000) (302,707,877) (400,000,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 40,000,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (352,537,068) (246,427,536) (332,930,459) (241,472,413)

เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่รบั

   จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 14 872,796 1,540,605 592,431 1,540,605

ตน้ทนุการกูย้มื (9,492,198) (2,324,706) (9,492,198) (2,324,706)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (10,486,767) (5,000) (3,500,000) (5,000)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 14 (12,955,384) - (12,955,384) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 30 (158,274,000) - - -

เงนิสดจา่ยเพือ่เพิม่ทนุในบรษิทัยอ่ย 12.1 - - (170,000,000) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 22,780,387 21,862,126 8,594,148 14,478,948

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 7,397,823 9,813,815 9,926,503 12,789,164

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (512,694,411) (615,540,696) (509,764,959) (574,993,402)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 12.2 154 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 96,928,152 - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21.2 (96,920,725) - - -

จา่ยคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 21.1 (6,366,497) (2,058,105) - (323,849)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 21.3 (46,512,000) (35,974,125) (46,512,000) (35,974,125)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (52,870,916) (38,032,230) (46,512,000) (36,297,974)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (33,322,369) (136,657,404) (76,756,441) (96,925,713)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซือ้อุปกรณ์ 62,868,010 29,867,019 62,784,099 29,710,590

ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 71,400 - - -

ประมาณการรือ้ถอน 1,764,421 - 1,764,421 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ด ้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอย วภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
บรษิัทเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิัท 
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เกิดจำกกำรควบรวมกันของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
(“PICNIC”) และบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“WG”) เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ตำมพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ในกำรควบรวมกิจกำร บริษัทได้รบัโอนซึ่งทรพัย์สิน หนี้  สิทธิ หน้ำที่ ธุรกิจและควำม
รบัผดิชอบทัง้หมดของทัง้ PICNIC และ WG รวมทัง้คดฟ้ีองรอ้งและภำระผูกพนั โดยที ่PICNIC และ WG หมดสภำพจำกกำร
เป็นนิตบิุคคลตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัช ี
ทีส่ ำคญั และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอื
ปฏบิตั ิกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำร หรอืควำมซบัซ้อนหรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร 
ทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใช้งบกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย 
เป็นหลกั  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

17 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 
กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรือ่ง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำที ่
ท ำกบัลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรต้องรบัรู้รำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยได้เพื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที ่
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสีย่ง
และผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยได้จำก
สญัญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้
มำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ  
ไมม่ผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร  
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็น
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะท ำได้ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำรมิทรพัย์  ซึ่งต้องมี
หลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนสนบัสนุน โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัยน์ัน้
เขำ้นิยำมหรอืสิน้สุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจของ
ฝ่ำยบรหิำรเพยีงอยำ่งเดยีวไม่ไดใ้หห้ลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

18 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32    เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7   เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9   เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 
                     หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและ กำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  
กำรบญัชป้ีองกนั ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ 
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  
มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อ 
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภำษีเงนิได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำง 
ภำษเีงนิไดข้องเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์
ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  

 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธบิำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีที่มกีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกดิขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมตทิี่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบีย้สุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยมื ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอื
ของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ สว่นไดเ้สยี
เดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 
กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 

กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (เงื่อนไขกำรช ำระก่อน
ก ำหนดและค่ำชดเชยทีต่ดิลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้จิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำรทีม่ี
เงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มคี่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทน
กำรวดัมลูค่ำดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่สนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืบำงประเภทและ
ตรำสำรหนี้ โดยกำรทีจ่ะวดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมลูคำ่ทีต่ดิลบจะตอ้งเป็นจ ำนวน
เงนิทีส่มเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอืสนิทรพัยน์ัน้เพือ่รบั
กระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 

ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิีกำรทำงภำษีเงนิได้  
ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได้ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

- กจิกำรต้องสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวิธกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้
เกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีที่มี
ควำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง  
ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมำณกำร 

 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั 
กำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้   
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ข) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครอง 

 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอื
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูก 
โอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูก
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ 
เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน  
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึกบญัชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่  
ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเชน่เดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีือ้ส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่มใ่ชก่ำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อน
ใหส้ ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 

 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม 
ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ)  
ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 
ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 

 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำรหรอืวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอื 
จ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตัวเงนิซึ่งเป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม 
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อ  
ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

2.7 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยั 
จะสูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำ  
ตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรค้ำเปรยีบเทยีบกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้ หนี้สูญทีเ่กิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดย  
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ 
เชน่ คำ่อำกรขำเขำ้และคำ่ขนส่ง หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ส่วนลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืสว่นลดกำรน ำ
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิ 
หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำ
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.9 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพื่อค้ำและเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงั 
ไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน
เผือ่ขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ   
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรบัการปรบัลดมูลค่าของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ าหน่าย)
เพื่อให้เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย ก าไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ าหน่าย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
การด าเนินงานทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิการที่ยกเลกิที่ได้ถูกจ าหน่ายออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิทีส่ าคญัหรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนร่วมทีจ่ะยกเลกิสายงานธุรกจิทีส่ าคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ื้อมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขายต่อ 
โดยกลุ่มกจิการจะน าเสนอผลประกอบการของการด าเนินงานทีย่กเลกิในงบก าไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืครองโดยกลุ่มกจิกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้ำ่เช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย์
หรอืทัง้สองอยำ่ง และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีส้นตรงเพื่อที ่
ปันสว่นรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 

 
2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุน
ทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้  
 
ส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็ก ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในตลำดและถูกใช้งำนอยู่ตำมครวัเรือนและสถำนที่ประกอบกำร  
ของผูบ้รโิภค แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำย บรษิทัจดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระ
ท ำกำรประเมินปรมิำณถงัแก๊สที่หมุนเวยีนในตลำดและที่ผู้บรโิภคใช้งำนอยู่ และตัง้ค่ ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยตำมที่ 
ผูป้ระเมนิรำยงำนไว ้บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประเมนิทุก 3 ปี และเมือ่เป็นทีแ่น่ใจว่ำถงัแก๊สไดเ้กดิควำมสญูหำยจรงิ บรษิทั 
จะตดัจ ำหน่ำยถงัแก๊สดงักล่ำวออกจำกบญัช ี
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้ 
อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบัญชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพือ่ลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอด
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
คลงัและอุปกรณ์เกบ็แก๊ส 10 - 15 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำน 10 - 20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 20 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และเครือ่งใชส้ ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชสีูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.16) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสทุธิในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.13 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของคำ่ควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
วำ่ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด 
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็
ที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร  ซื่งก็คือส่วนงำน
ด ำเนินงำน 
 

2.14 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง ตำมระยะเวลำสทิธกิำร
เ ช่ ำ 
ทีไ่ดร้บัโดยประมำณเป็นระยะเวลำ 12 - 30 ปี 
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2.15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
2.15.1 เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องหมำยกำรค้ำเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรบัค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษิัทแสดงรำคำด้วย
รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใช้วธิเีส้นตรง เพื่อปันส่วนต้นทุนของเครื่องหมำยกำรค้ำ 
ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 20 ปี 
 
สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ 
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 

2.15.2 สิทธ์ิใบอนุญำต 
 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิใ์บอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ 10 ปี 
 

2.15.3 สญัญำแกส๊บิวเทนและสญัญำใช้บริกำรพืน้ท่ีถงัเกบ็ส ำรองกำ๊ซปิโตรเลียม 
 
สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพื้นที่ถงัเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมที่ไดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรู้
ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมมี
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิี
เสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 1 และ 5 ปีตำมล ำดบั 

 
2.16 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
เป็นประจ ำทุกปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำ
รำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึง่หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย
เทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้  เพื่อวตัถุประสงค์ของ 
กำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำ สนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมนิควำมเป็นไปได้ที่จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
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2.17 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรอื
ขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนั
ตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของ
สญัญำเชำ่ 
 

2.18 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิค้ำงรบั รำยได้จำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรู้ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อน 
อตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและ 
จะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ดว้ยเกณฑ์เดยีวกนักบัรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมลีกัษณะคล้ำยคลึงกนั รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิี
เสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
 

2.19 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรโอนสนิทรพัยห์รอืหุน้ทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ส่วนเกนิระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีอง
หนี้ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกินหรอืส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและต้นทุนกำรออก 
ตรำสำร) กบัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืส่วนได้เสียที่โอนให้กบัเจ้ำหนี้ได้บนัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นทีเ่กดิจำกกำรโอนหุน้ทุนของกลุ่มกจิกำรใหแ้ก่เจำ้หนี้ไดน้ ำไปหกั
จำกจ ำนวนที่บนัทึกในส่วนของเจ้ำของ ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดที่เกิดจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ได้น ำไป 
หกัจำกก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวด  
ทีเ่กดิขึน้ 
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2.19 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี (ต่อ) 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกิจกำรบนัทึกผลกระทบที่เกิดขึ้น
นบัตัง้แต่วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงือ่นไขใหม ่ 

 
2.20 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยมืรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น  เงนิกู้ยืม 
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิทีไ่ดร้บั (หกัดว้ย
ต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอด
ชว่งเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มคีวำมเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงนิกูบ้ำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำม
เป็นไปได้ที่จะใช้วงเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดค่ำธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรให้บรกิำร 
สภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ก) ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำทัว่ไปและทีกู่้มำโดยเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ทีจ่ ำเป็นต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำม
ประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะ
ขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนที่เกดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ ที่ยงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัย์ที่เขำ้
เงือ่นไขไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.21 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม
จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

 

2.22 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

2.22.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรปูแบบ กลุ่มกจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิ
และโครงกำรผลประโยชน์ 
 

2.22.1.1 โครงกำรสมทบเงิน 
 

ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงนิบริษัทจะจ่ำยเงนิสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงนิที่คงที่ บริษัทไม่มี 
ภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรอืภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงนิเพิ่มเมื่อได้จ่ำยเงนิ
สมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้หมดส ำหรับกำร
ใหบ้รกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั บรษิทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึ่ง
บ ริ ห ำ ร 
โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี  
พ.ศ. 2530 เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรบั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.22 ผลประโยชน์ของพนักงำน (ต่อ) 

 
2.22.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 

 
2.22.1.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับ  
เมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทน
เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสด
จ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิ
ประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
ในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
2.22.2 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 

 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนด
ช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 

 
2.23 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.24 เงินมดัจ ำรบั 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กรบัรู้เป็นหนี้สนิตำมที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภคว่ำดว้ยสญัญำเรื่องใหธุ้รกจิขำยก๊ำซหุงตม้ทีเ่รยีกเงนิประกนัถงัก๊ำซหุงตม้เป็นธุรกจิทีค่วบคุมรำยกำร
ในหลกัฐำนกำรรบัเงนิลงวนัที ่7 ธนัวำคม พ.ศ. 2542 ทีก่ ำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิตอ้งออกใบรบัเงนิและคนืเงนิประกนั
เมือ่ผูบ้รโิภคน ำถงัก๊ำซคนืใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2543 เป็นตน้ไป 
 

2.25 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรออกสทิธใินกำรซือ้หุน้ซึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงในสว่นของเจำ้ของ
โดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.26 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยก
เป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละ
ภำระที่ต้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.26 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ - ขำยปลกีแก๊ส 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรขำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ  รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ที่จะได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร  รำยได้จะแสดงด้วยจ ำนวนเงนิสุทธิ 
จำกภำษขีำย กำรรบัคนื เงนิคนืและสว่นลด โดยไมร่วมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกจิกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 
กำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหบ้รกิำรขนส่งทีม่ลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนของระยะเวลำทีร่ถ
ขนส่งได้เดินทำงไปแล้วเทียบกับระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงทั ้งหมดของกำรขนส่ง โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึง 
รอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำเชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำ
เชำ่ คำ่ใชจ้่ำยเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เป็นกำรเฉพำะเพือ่ใหเ้กดิสญัญำเชำ่รบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของค่ำเชำ่ทัง้สิน้ตำมสญัญำ คำ่เช่ำ
ทีอ่ำจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชซีึง่คำ่เชำ่นัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 

2.27 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกล
ยุทธ ์
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึ ควำมเสีย่ง
ด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงินสด อันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลด
ผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้  
กลุ่มกจิกำรจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้  
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบรหิำรเงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำร) เป็นไปตำม
นโยบำยที่อนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบรษิัท ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำรจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกัน  
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ภำยใน กลุ่มกิจกำร 
คณะกรรมกำรจดักำรควำมเสีย่งจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบำยส ำหรบัควำมเสี่ยงที่เฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งกำรใหส้นิเชื่อ กำรใชต้รำสำรทัง้ทีเ่ป็นอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและไม่ใช่
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิและกำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่องสว่นเกนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรกระจุกตวัอยำ่งมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสม 
เพื่อท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ขำยสนิค้ำและให้บรกิำรแก่ลูกค้ำที่มปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสม  คู่สญัญำ 
ในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกที่จะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง  
กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่ง
เงนิทุนแสดงให้เหน็ได้จำกกำรที่มวีงเงนิในกำรกู้ยมืที่ได้มกีำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถ 
ในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบั 2 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรู้มูลค่ำยติุธรรม   
   ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน   
     หลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ 407,794,849 402,335,293 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถ

สงัเกตไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลู

ทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ขอ้สมมตฐิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร 
ทำงบัญชีอำจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมที่ได้กล่ำว  
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.16 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณ
ดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำ
ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(ข) ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัที่ใช้ในกำรค ำนวณ  
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถงึขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด กำรเปลีย่นแปลง
ของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคำ่ของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  
ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล  
ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบั
ระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ข้อสมมติฐำนหลักอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนได้เปิดเผยเพิ่มเติมในหมำยเหตุ
ป ร ะ ก อ บ 
งบกำรเงนิขอ้ 23 
 

(ค) ประมำณกำรกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.13  
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้  
กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 16) 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 

4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

(ง) คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณค่ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยส ำหรบัถงัแก๊สตำมปรมิำณทีร่ำยงำนโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระปรมิำณ  
ถงัแก๊สทีป่ระเมนิไม่อำจสรุปไดว้่ำเป็นจ ำนวนทีแ่น่นอนแต่จดัท ำกำรประเมนิขึน้ตำมหลกัวชิำกำรของกำรประเมนิ 
และเป็นประมำณกำรที่ดทีี่สุดของผู้บรหิำรเกี่ยวกบัปรมิำณถงัแก๊สทีสู่ญหำยผูบ้รหิำรจะจดัใหม้กีำรประเมนิเป็น
ประจ ำทุก ๆ สำมปี เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่ในประมำณกำรของคำ่เผือ่ 
 

(จ) ประมำณกำรเงนิคำ่มดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจแุก๊สขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรเงนิค่ำมดัจ ำรบัคำ่ถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึปรมิำณถงัแก๊สทีป่ระเมนิ
โดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระเป็นหลกั ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณกำรดงักล่ำวท ำใหห้นี้สนิทีอ่ำจเกดิจำกกำรคนืเงนิมดัจ ำ
แสดงไวใ้นงบกำรเงนิดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่

 
5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน  
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น กำรคนืทุนให้แก่  
ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 

 
6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์  
ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอต่อผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึง่พจิำรณำวำ่คอืคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้
เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
เพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ส่วนงำนธรุกิจ 
 

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 

1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 

โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนิ นงำน 
ซึง่ไดแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร  
 

งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 15,010,076,171 218,529,914 15,228,606,085 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (882,648,046) (191,571,932) (1,074,219,978) 

รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 384,747,232 5,946,862 390,694,094 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (29,457,829) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (3,429,960) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   357,806,305 
ภำษเีงนิได ้   (68,742,414) 

ก ำไรสทุธ ิ   289,063,891 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 14,127,428,125 - 14,127,428,125 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 26,957,982 26,957,982 

รวมรำยได ้ 14,127,428,125 26,957,982 14,154,386,107 
    

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,631,066,930 119,718,296 2,750,785,226 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 48,064,049 2,457,373 50,521,422 
คำ่ควำมนิยม 97,552,606 24,304,592 121,857,198 
สนิทรพัยอ์ื่น 3,002,398,599 123,426,838 3,125,825,437 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม   6,048,989,283 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 14,704,992,219 212,701,589 14,917,693,808 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (20,617,977) (170,206,990) (190,824,967) 

รวมรำยได ้ 14,684,374,242 42,494,599 14,726,868,841 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 423,644,597 7,503,600 431,148,197 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (29,812,781) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (12,793,652) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   388,541,764 
ภำษเีงนิได ้   (67,059,731) 

ก ำไรสทุธ ิ   321,482,033 
    

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,427,712,838 96,127,161 2,523,839,999 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 30,681,811 2,813,773 33,495,584 
คำ่ควำมนิยม 9,189,600 24,304,592 33,494,192 
สนิทรพัยอ์ื่น 3,015,738,490 108,721,240 3,124,459,730 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม   5,715,289,505 
 
ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จดัท ำขึน้ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 ดงันัน้
ขอ้มลูรำยไดต้ำมสว่นงำนทีแ่สดงในปีปัจจุบนัและปีก่อนจงึไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 1,151,106 1,078,753 269,506 248,323 
เงนิฝำกธนำคำร 662,337,675 695,732,397 525,336,082 602,113,706 

 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029 
 

เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี) 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 

ควำมเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนระยะสัน้ระหว่ำงปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หลกัทรพัยเ์พื่อค้ำ 
 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 400,000,000 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงปี 2,335,293 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 402,335,293 

กำรซือ้เพิม่ขึน้ 302,707,877 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน (302,707,877) 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงปี 5,459,556 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 407,794,849 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดรวมของเงนิลงทุนระยะสัน้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
หลกัทรพัยเ์พื่อค้ำ   

เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 402,335,293 400,000,000 
ก ำไรจำกกำรตมีลูคำ่ยุตธิรรม 5,459,556 2,335,293 
มลูคำ่ยุตธิรรม 407,794,849 402,335,293 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงนิ โดยมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิในระดบั 2 ค ำนวณจำกมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธ ิอำ้งองิจำกบรษิทัจดักำรลงทุน 
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9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  974,183,582 1,072,388,344 909,448,208 1,067,680,830 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.2) - - 166,558,169 3,051,950 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (75,903,018) (73,035,359) (67,859,092) (72,596,977) 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 898,280,564 999,352,985 1,008,147,285 998,135,803 

     
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 1,784,272,009 1,785,084,727 1,784,272,009 1,785,084,727 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (1,784,272,009) (1,785,084,727) (1,784,272,009) (1,785,084,727) 
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำง     

   กำรด ำเนินคด ี- สทุธ ิ - - - - 

     
ลกูหนี้อื่นทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 

ลกูหนี้อื่นทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินคด ี- สทุธ ิ - - - - 

     
ลกูหนี้อื่นจำกผูร้บัเหมำช่วง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลกูหนี้อื่น 39,108,758 33,050,207 34,448,078 31,568,926 
ลกูหนี้ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 1,940,164 5,831,544 - 5,402,079 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 17,033,120 16,902,181 10,034,366 10,032,147 
เงนิทดรองจ่ำย 5,125,257 3,112,229 4,650,420 2,904,485 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 35,048,506 35,620,572 30,379,008 28,901,810 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (97,443,441) (102,606,934) (90,672,122) (95,835,615) 

ลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 41,432,601 32,530,036 29,459,987 23,594,069 
     

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 939,713,165 1,031,883,021 1,037,607,272 1,021,729,872 
 
ลกูหน้ีอ่ืนจำกผูร้บัเหมำช่วง 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 เจำ้หนี้กำรค้ำจำกธุรกจิวศิวกรรมได้ยื่นเอกสำรเพื่อใช้สทิธใินกำรขอรบัช ำระเงนิตำมแผนฟ้ืนฟูกจิกำร  
ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 บรษิทัไดต้รวจสอบพบว่ำหนี้บำงส่วนทีเ่จำ้พนักงำนพทิกัษ์ทรพัย์มคี ำสัง่ใหบ้รษิทัช ำระเป็น 
หนี้ของผู้รบัเหมำช่วง บริษัทได้บันทึกจ ำนวนเงินที่จ่ำยแทนผู้รบัเหมำช่วงเป็นลูกหนี้อื่น จ ำนวนเงนิ 40.62 ล้ำนบำท และ 
อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตดิตำมทวงหนี้ อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัไดต้ัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูแลว้เตม็จ ำนวน 
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9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 895,796,629 994,285,903 1,004,226,918 994,283,165 
3 - 6 เดอืน 125,248 4,985,077 104,727 4,881,949 
6 - 12 เดอืน 4,086,452 3,200,000 3,869,972 3,200,000 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 74,175,253 69,917,364 67,804,760 68,367,666 
 974,183,582 1,072,388,344 1,076,006,377 1,070,732,780 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (75,903,018) (73,035,359) (67,859,092) (72,596,977) 

รวม 898,280,564 999,352,985 1,008,147,285 998,135,803 

 
10 สินค้ำคงเหลือ  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 201,482,108 161,885,684 189,055,487 161,651,927 

 
ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัจ ำนวน 12,705.67 ลำ้นบำท 
และ 12,698.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 13,090.61 ลำ้นบำท ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั) 
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11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีต้นปี 63,125,569 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (63,125,569) 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินปี - 

 
เมื่อวนัที่ 26 กรกฏำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทขำยและโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิซึ่งรบัรู้เป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ถือไว ้
เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่มมีลูค่ำ 63.13 ลำ้นบำทใหก้บับุคคลธรรมดำที่
รำคำ 166.50 ลำ้นบำท โดยบรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยเป็นจ ำนวน 103.37 ลำ้นบำท ซึง่บนัทกึไวใ้นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
12.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 262,149,065 
กำรลงทุนเพิม่ 170,000,000 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 432,149,065 
 
เมื่อวนัที่ 14 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน  
170 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 17 ล้ำนหุ้น มมีูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยบรษิทัเป็นผู้ลงทุน 
ในหุน้ทีอ่อกใหม่ทัง้หมด ภำยหลงักำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวสดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั  
ไมเ่ปลีย่นแปลง 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ บรษิทัดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำว มหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง สดัส่วน
ของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

 
สถำนท่ีหลกั 

ในกำรประกอบ  
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 

 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 ธรุกิจ/ประเทศ ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ ท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         

บริษทัย่อย         
บรษิทั อเีกิล้ ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำร   99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
   อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั  ขนสง่แก๊สทำงบก       
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิสถำนี 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
  บรกิำร       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลชูัน่ส ์จ ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีเก้ิล อินเตอรท์รำนส ์จ ำกดั       
บรษิทั โลจสีตคิ ประเทศไทย ธุรกจิใหเ้ช่ำ - - 99.98 99.98 0.02 0.02 
   เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั  รถขนสง่ขนำดเลก็       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์จ ำกดั       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิผลติ - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
  และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ดบับลิวพี แกส๊ จ ำกดั       
บรษิทั ไทยแก๊ส ประเทศไทย ธุรกจิคำ้แก๊ส - - 79.99 - 20.01 - 
   คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  ปิโตรเลยีมเหลว       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั       
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำรขนสง่

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 - 0.01 - 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ในระหว่ำงไตรมำสที ่1 พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดล้งทุนในหุน้ของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TG”) คดิเป็น 
รอ้ยละ 80.00 ของหุน้ทัง้หมดของ TG กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รำยละเอยีด
ของกำรซือ้ธุรกจิเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 30 
 
ต่อมำเมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยหุ้นจ ำนวน 1 หุ้นใน TG คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของ 
หุน้ทัง้หมดของ TG ใหก้บับุคคลธรรมดำและไดร้บัช ำระเงนิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 154 บำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 135 บำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนลดลงจำกรอ้ยละ 80.00 เป็นรอ้ยละ 79.99  
 
ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 17,939,031 บำท (พ.ศ. 2561 : 31,063 บำท) โดยจ ำนวน 
17,908,112 บำท เป็นของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัย่อยอื่นไม่มี
สำระส ำคญั 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุ ม 
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัยอ่ยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมโดยสรปุ 
 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 บำท 
  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 110,367,985 
หนี้สนิหมนุเวยีน (193,389,914) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ (83,021,929) 
  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 190,425,826 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (17,863,338) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสุทธ ิ 172,562,488 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 89,540,559 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

12.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
(ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมโดยสรปุ 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 ส ำหรบังวดระหว่ำง 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

รำยได ้ 893,144,645 
ขำดทุนสทุธ ิ (7,152,131) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (7,152,131) 

ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (1,430,426) 

 
งบกระแสเงินสดรวมโดยสรปุ 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 ส ำหรบังวดระหว่ำง 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์ถึง 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 บำท 
  

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 31,769,870 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (3,850,463) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (6,373,924) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 21,545,483  

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำทุน 79,500 79,500 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (79,500) (79,500) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - - 
 

บริษทั ปิคนิค มำรีน จ ำกดั 
 

เงนิลงทุนระยะยำวได้แก่เงนิลงทุนในบรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกัด ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในอตัรำส่วนร้อยละ 1.07 ของทุน 
จดทะเบียน ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรรบัรู้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวเต็มจ ำนวนเนื่องจำก 
บรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกดั อยู่ในกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ปิคนิค มำรนี จ ำกดั ได้เลิก
กจิกำร 

 

14 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 3,161,900       66,287,469  3,161,900 66,287,469 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - - - 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 3,161,900 66,287,469 3,161,900 66,287,469 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,161,900 66,287,469 3,161,900 66,287,469 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 12,955,384 - 12,955,384 - 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 15) 31,156,750 - 12,000,000 - 
กำรโอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนที ่     
   ถอืไวเ้พือ่ขำย -  (63,125,569) - (63,125,569) 
คำ่เสือ่มรำคำ (20,655) - (20,655) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 47,274,034 3,161,900 28,117,284 3,161,900 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (20,655) - (20,655) - 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
     

มลูคำ่ยุตธิรรม 56,667,883 4,349,620 34,355,383 4,349,620 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดถู้กประเมนิรำคำโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ  
โดยพจิำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑข์องสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนอยูใ่นปัจจุบนั มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (ต่อ) 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ 872,796 1,540,605 592,431 1,540,605 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 

      เครื่องตกแต่ง  สินทรพัย ์  
  อำคำรและระบบ คลงัและ เครื่องจกัรและ ถงับรรจแุกส๊ ติดตัง้และ  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อปุกรณ์เกบ็แกส๊ อปุกรณ์ในโรงงำน ขนำดเลก็ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 368,655,716 1,079,967,448 870,968,718 234,353,112 3,883,068,155 69,784,022 570,727,643 78,403,977 7,155,928,791 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (369,257,462) (616,192,717) (142,596,795) (2,286,643,239) (59,509,354) (451,337,780) - (3,925,537,347) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 334,807,766 394,738,910 200,130,545 91,756,317 1,348,579,410 10,039,939 119,389,863 78,403,977 2,577,846,727 

          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 334,807,766 394,738,910 200,130,545 91,756,317 1,348,579,410 10,039,939 119,389,863 78,403,977 2,577,846,727 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 769,547 - 4,721,639 108,479,648 3,016,837 3,275,645 94,752,567 215,015,883 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (4) (5) (107) (217) (64,784) - (65,117) 
โอนเขำ้ (ออก) - 32,047,513 4,077,697 5,608,645 - 19,350 1,386,878 (43,582,895) (442,812) 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - - - (4,859) - - (4,859) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (51,691,602) (22,452,444) (14,256,287) (136,045,537) (5,406,116) (38,657,837) - (268,509,823) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 334,807,766 375,864,368 181,755,794 87,830,309 1,321,013,414 7,664,934 85,329,765 129,573,649 2,523,839,999 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 368,655,716 1,112,784,508 874,298,905 244,584,200 3,960,740,792 70,714,801 557,284,017 129,573,649 7,318,636,588 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (420,949,064) (637,897,655) (156,753,891) (2,391,881,872) (62,815,138) (471,954,252) - (4,142,251,872) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 334,807,766 375,864,368 181,755,794 87,830,309 1,321,013,414 7,664,934 85,329,765 129,573,649 2,523,839,999 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 

      เครื่องตกแต่ง  สินทรพัย ์  
  อำคำรและระบบ คลงัและ เครื่องจกัรและ ถงับรรจแุกส๊ ติดตัง้และ  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อปุกรณ์เกบ็แกส๊ อปุกรณ์ในโรงงำน ขนำดเลก็ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 334,807,766 375,864,368 181,755,794 87,830,309 1,321,013,414 7,664,934 85,329,765 129,573,649 2,523,839,999 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 30) - 20,285,524 97,361,226 2 - 824,607 57,909,641 - 176,381,000 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 1,945,736 1,369,000 6,275,206 88,395,473 4,064,224 5,976,606 292,230,716 400,256,961 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (11) - (50) (72) (10,705,620) - (10,705,753) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 
จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ - (13,895,833) (1,457,389) (459,853) - (16,707) - - (15,829,782) 

โอนเขำ้ (ออก) - 26,688,266 17,492,418 7,986,708 - 589,434 - (56,256,826) (3,500,000) 
กำรโอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
    (หมำยเหตุ 14) (31,156,750) - - - - - - - (31,156,750) 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - (71,961) - (511) - (14,199,127) (14,271,599) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (53,850,295) (27,803,590) (16,466,050) (141,710,524) (4,612,563) (29,785,828) - (274,228,850) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 303,651,016 357,037,766 268,717,448 85,094,361 1,267,698,313 8,513,346 108,724,564 351,348,412 2,750,785,226 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 337,498,966 1,174,423,909 991,117,398 257,722,612 4,024,462,093 81,165,551 498,326,348 351,348,412 7,716,065,289 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (501,415,067) (667,754,494) (172,628,251) (2,508,918,274) (72,417,476) (389,601,784) - (4,312,735,346) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 303,651,016 357,037,766 268,717,448 85,094,361 1,267,698,313 8,513,346 108,724,564 351,348,412 2,750,785,226 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      เครื่องตกแต่ง  สินทรพัย ์  
  อำคำรและระบบ คลงัและ เครื่องจกัรและ ถงับรรจแุกส๊ ติดตัง้และ  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อปุกรณ์เกบ็แกส๊ อปุกรณ์ในโรงงำน ขนำดเลก็ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 342,555,983 1,063,806,634 868,758,718 232,904,310 3,883,068,158 57,458,404 11,831,354 75,148,065 6,535,531,626 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (362,689,891) (615,713,783) (141,970,022) (2,286,643,239) (49,957,244) (11,813,342) - (3,468,787,521) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 308,708,033 385,145,667 198,399,479 90,934,288 1,348,579,413 7,266,431 18,012 75,148,065 2,414,199,388 

          
ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 
2561          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 308,708,033 385,145,667 198,399,479 90,934,288 1,348,579,413 7,266,431 18,012 75,148,065 2,414,199,388 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 245,271 - 4,721,641 108,479,645 2,510,743 729,999 94,752,567 211,439,866 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (4) (5) (107) (217) (567) - (900) 
โอนเขำ้ (ออก) - 32,047,513 4,077,697 5,608,645 - 19,350 - (41,753,205) - 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - - - (4,856) - - (4,856) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (50,223,081) (22,231,444) (13,966,527) (136,045,537) (4,301,654) (148,233) - (226,916,476) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 308,708,033 367,215,370 180,245,728 87,298,042 1,321,013,414 5,489,797 599,211 128,147,427 2,398,717,022 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 342,555,983 1,096,099,417 872,088,905 243,135,400 3,960,740,792 57,892,202 8,763,354 128,147,427 6,709,423,480 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (412,912,971) (637,197,721) (155,837,358) (2,391,881,872) (52,167,676) (8,164,143) - (3,658,161,741) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 308,708,033 367,215,370 180,245,728 87,298,042 1,321,013,414 5,489,797 599,211 128,147,427 2,398,717,022 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      เครื่องตกแต่ง  สินทรพัย ์  
  อำคำรและระบบ คลงัและ เครื่องจกัรและ ถงับรรจแุกส๊ ติดตัง้และ  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อปุกรณ์เกบ็แกส๊ อปุกรณ์ในโรงงำน ขนำดเลก็ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

          
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 308,708,033 367,215,370 180,245,728 87,298,042 1,321,013,414 5,489,797 599,211 128,147,427 2,398,717,022 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 1,920,737 1,369,000 6,158,125 87,547,383 3,517,236 130,000 280,080,388 380,722,869 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (11) - (50) (67) - - (128) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์
   จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ - (6,465,009) - - - - - - (6,465,009) 
โอนเขำ้ (ออก) - 26,688,266 17,492,418 7,986,708 - 589,434 - (56,256,826) (3,500,000) 
กำรโอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
   (หมำยเหตุ 14) (12,000,000) -    - - - - - - (12,000,000) 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - -    - (71,961) - -    - (2,377,361) (2,449,322) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (52,259,337) (23,759,495) (14,352,032) (141,702,696) (3,452,581) (146,926) - (235,673,067) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 296,708,033 337,100,027 175,347,640 87,018,882 1,266,858,051 6,143,819 582,285 349,593,628 2,519,352,365 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 330,555,983 1,115,474,521 884,342,430 257,208,232 4,023,614,003 61,064,776 8,893,354 349,593,628 7,030,746,927 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (462,403,418) (654,349,334) (170,189,350) (2,508,910,446) (54,686,228) (8,311,069) - (3,858,849,845) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - -    - (247,845,506) -    - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 296,708,033 337,100,027 175,347,640 87,018,882 1,266,858,051 6,143,819 582,285 349,593,628 2,519,352,365 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำแก่บุคคลภำยนอกซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบด้วย
เครือ่งจกัร ถงัแก๊สและอุปกรณ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 10,493,961 9,873,731 10,493,961 9,873,731 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (9,434,690) (8,886,197) (9,434,690) (8,886,197) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,059,271 987,534 1,059,271 987,534 

 
คำ่เชำ่รบัจ ำนวน 2.11 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 2.11 ลำ้นบำท) รวมแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ทีด่นิ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 400.43 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 21.3) และ
หนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 33) ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 369.58 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนขำย 240,057,552 227,356,062 225,869,165 216,309,455 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 22,975,204 29,074,546 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 11,196,094 12,079,215 9,803,902 10,607,021 

 274,228,850 268,509,823 235,673,067 226,916,476 

 
ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 9.49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2.32 ล้ำนบำท) เกิดจำกเงนิกู้ยืมที่ยืมมำเพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำใหม่และ 
ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์รวมซึ่งอยู่ในรำยกำรซื้อสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรใช้อัตรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ  6.13  
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 6.03) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เ ป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
รำคำทุน 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 

     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 33,494,192 33,494,192 9,189,600 9,189,600 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจ ุ 317,602 - 317,602 - 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ30) 91,446,104 - - - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (3,400,700) - (3,400,700) - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 

 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิซึง่สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั     
ธุรกจิบรกิำรขนสง่ 24,304,592 24,304,592 - - 
ธุรกจิคำ้แก๊สปิโตรเลยีมเหลว 91,446,104 - - - 
ธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 5,788,900 9,189,600 5,788,900 9,189,600 
ธุรกจิโรงบรรจ ุ 317,602 - 317,602 - 

รวม 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
 
 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจ ุ
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 14.22 6.10 100.00 100.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.80 15.56 12.42 12.42 
 
1ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักเพือ่ใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม  
อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
กลุ่มกจิกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนลงใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืโดยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำย
ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรหรอืขำดทุน 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 เครื่องหมำย โปรแกรม  
 กำรค้ำ คอมพิวเตอร ์ รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 81,923,671 381,923,671 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (43,365,243) (114,642,787) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 38,558,428 38,558,428 

    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   

 

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 38,558,428 38,558,428 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 5,000 5,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (5,067,844) (5,067,844) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 33,495,584 33,495,584 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 81,928,671 381,928,671 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (48,433,087) (119,710,631) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 33,495,584 33,495,584 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

     สญัญำใช้   
   โปรแกรม  บริกำรพืน้ท่ี   
 เครื่องหมำย โปรแกรม คอมพิวเตอร ์ สิทธ์ิ ถงัเกบ็ส ำรอง สญัญำแกส๊  
 กำรค้ำ คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งติดตัง้ ใบอนุญำต กำ๊ซปิโตรเลียม บิวเทน รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

        
ส ำหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 33,495,584 - - - - 33,495,584 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ30) - 719,481 - - 13,271,000 2,013,453 16,003,934 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 3,601,991 15,000 6,941,176 - - 10,558,167 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ - (187,453) - - - - (187,453) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (4,982,462) - (127,730) (2,225,165) (2,013,453) (9,348,810) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 32,647,141 15,000 6,813,446 11,045,835 - 50,521,422 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 300,000,000 86,073,923 15,000 6,941,176 13,271,000 2,013,453 408,314,552 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (53,426,782) - (127,730) (2,225,165) (2,013,453) (129,070,674) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 32,647,141 15,000 6,813,446 11,045,835 - 50,521,422 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

62 

17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เครื่องหมำย โปรแกรม  
 กำรค้ำ คอมพิวเตอร ์ รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 76,564,475 376,564,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (41,461,363) (112,738,907) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 35,103,112 35,103,112 

    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 35,103,112 35,103,112 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 5,000 5,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (4,620,477) (4,620,477) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 300,000,000 76,569,475 376,569,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (46,081,840) (117,359,384) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 

    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 30,487,635 30,487,635 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 3,500,000 3,500,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (4,353,592) (4,353,592) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ - 29,634,043 29,634,043 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 300,000,000 80,069,475 380,069,475 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) (50,435,432) (121,712,976) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 29,634,043 29,634,043 

 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
เครื่องหมำยกำรคำ้เป็นทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรซื้อธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัไดพ้จิำรณำ 
ตัง้คำ่เผือ่ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เตม็จ ำนวนเนื่องจำกมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนเป็นเวลำหลำยปี  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (85,351,825) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 54,537,092 

  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุนตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 54,537,092 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,625,658) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 48,911,434 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (90,977,483) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 48,911,434 

  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุนตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 48,911,434 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,493,776) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 43,417,658 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 141,139,145 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (96,471,259) 
 คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่ (1,250,228) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 43,417,658 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 277,863 4,162,318 154,641 4,074,641 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 11,529,700 4,666,481 9,998,486 3,634,886 

 11,807,563 8,828,799 10,153,127 7,709,527 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   จะจ่ำยช ำระทีภ่ำยใน 12 เดอืน (2,448,343) (4,065,134) (914,542) (467,059) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (16,036,169) (71,662) (104,968) (71,662) 

 (18,484,512) (4,136,796) (1,019,510) (538,721) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 4,692,003 (443,790) 7,170,806 7,373,299 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 30) (17,419,644) - - - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  4,564,069 5,135,793 814,450 (202,493) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,486,623 - 1,148,361 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ เพ่ิม(ลด) เพ่ิมใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม จำกกำรซ้ือ ในก ำไรหรือ ก ำไรหรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 บริษทัย่อย ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
ผลประโยชน์พนกังำน 4,666,481 - 1,684,455 1,486,623 7,837,559 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,162,318 - (1,175,396) - 2,986,922 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - - 983,082 - 983,082 

 8,828,799 - 1,492,141 1,486,623 11,807,563 

      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (3,598,075) (17,419,644) 5,442,764 - (15,574,955) 
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) - (1,923,353) - (1,995,015) 
ก ำไรจำกกำรลงทุน 
   ในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) 

 
- 

 
(447,483) 

 
- (914,542) 

 (4,136,796) (17,419,644) 3,071,928 - (18,484,512) 

 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ประมำณกำรดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 379,548 (379,548) - 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,534,983 131,498 4,666,481 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,238,428 (76,110) 4,162,318 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 57,571 (57,571) - 

 9,210,530 (381,731) 8,828,799 

    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (9,412,984) 5,814,909 (3,598,075) 
คำ่เสือ่มรำคำ (241,336) 169,674 (71,662) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - (467,059) (467,059) 

 (9,654,320) 5,517,524 (4,136,796) 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษไีดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) เพ่ิม  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ผลประโยชน์พนกังำน 3,634,886 1,487,553 1,148,361 6,270,800 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,074,641 (1,175,396) - 2,899,245 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - 983,082 - 983,082 

 7,709,527 1,295,239 1,148,361 10,153,127 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่เสือ่มรำคำ (71,662) (33,306) - (104,968) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ (467,059) (447,483) - (914,542) 

 (538,721) (480,789) - (1,019,510) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 3,544,931 89,955 3,634,886 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4,012,133 62,508 4,074,641 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 57,571 (57,571) - 

 7,614,635 94,892 7,709,527 

    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
คำ่เสือ่มรำคำ (241,336) 169,674 (71,662) 
ก ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือ่คำ้ - (467,059) (467,059) 

 (241,336) (297,385) (538,721) 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,788,052 8,290,078 9,133,617 7,170,806 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17,465,001) (3,598,075) - - 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั
หน่วยงำนทีจ่ดัเกบ็ภำษเีดยีวกนั ส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชี
จำกขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ ำนวนเงนิ 4.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2.69 ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีนปี พ.ศ. 2567 
 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 729,921,673 793,816,743 719,739,807 785,427,119 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 31.2) - - 22,935,978 12,486,922 
เจำ้หนี้อื่น 170,183,346 108,412,896 168,815,288 105,714,558 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 60,892,026 57,538,532 53,015,746 58,352,332 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 28,587,795 48,194,173 26,991,391 48,194,123 

 989,584,840 1,007,962,344 991,498,210 1,010,175,054 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เงินกู้ยืม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ - - - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 46,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 66,512,000 46,512,000 46,512,000 46,512,000 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำว 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 116,896,500 163,408,500 116,896,500 163,408,500 
เงินกู้ยืมรวม 183,408,500 209,920,500 163,408,500 209,920,500 

 
21.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,058,105 (58,143) 1,999,962 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (2,058,105) - (2,058,105) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 58,143 58,143 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - 
 

   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ    
   (หมำยเหตุ 30) 6,366,497 (558,097) 5,808,400 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (6,366,497) - (6,366,497) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 558,097 558,097 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
21.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 323,849 (334) 323,515 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (323,849) - (323,849) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 334 334 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - 
 

   

 
21.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี - - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ  
   (หมำยเหตุ 30) 19,992,573 - - - 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 96,928,152 - - - 
   จ่ำยช ำระ (96,920,725) - - - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 20,000,000 - - - 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
21.3 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 209,920,500 245,894,625 
กระแสเงนิสดออก :   
   จ่ำยช ำระ (46,512,000) (35,974,125) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 163,408,500 209,920,500 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 46,512,000 46,512,000 
ครบก ำหนดระหวำ่ง 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 116,896,500 163,408,500 
 163,408,500 209,920,500 

 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิกูย้มืระยะยำว 163,408,500 209,920,500 163,445,672 210,261,897 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

21.3 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืส่วนที่หมุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั  
 
มลูค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีอ่ตัรำรอ้ยละ 5.53 (พ.ศ. 2561 : 
อตัรำรอ้ยละ 6.03) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรค ้ำประกันโดยที่ดินและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชี 400.43 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 369.58 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 15) 
 

21.4 วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมำใชด้งัต่อไปนี้ 
 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั   
- ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี 487,428,110 487,428,110 
 

21.5 อตัรำดอกเบีย้ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ MLR - 1.95 - - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว MLR - 0.50 MLR - 0.50 MLR - 0.50 MLR - 0.50 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 7.27 - - MLR 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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22 ประมำณกำรหน้ีสินระยะสัน้ 
 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ประมำณกำรเก่ียวกบักำรถกูประเมินภำษีอำกร   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 8,087,409 53,397,993 
จ่ำยช ำระ - (6,310,584) 
กลบัรำยกำร (8,087,409) (39,000,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - 8,087,409 

 
บรษิทัมปีระมำณกำรส ำหรบัภำษธีุรกจิเฉพำะทีก่รมสรรพำกรประเมนิ และประมำณกำรรำยกำรทำงภำษใีนอดตี ผูบ้รหิำรของ
บรษิทัเชือ่วำ่บรษิทัไมไ่ดม้ภีำระผกูพนัทีเ่กีย่วของกบัหนี้สนินี้อกีจงึไดก้ลบัรำยกำรประมำณกำรหนี้สนิระยะสัน้ 
 

23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     

   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     

   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 11,545,937 6,694,183 9,113,940 5,962,422 

     
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :     

   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 7,433,113 - 5,741,807 - 

 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสดุทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 23,332,413 21,231,795 18,174,430 16,281,533 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 30) 2,416,764 - -    - 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  4,206,987 6,009,331 3,280,664 5,429,256 
ตน้ทุนในอดตี 6,265,577 - 5,061,565 - 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,073,373 684,852 771,711 533,166 

 37,295,114 27,925,978 27,288,370 22,243,955 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตุดิำ้นประชำกรศำสตร ์ 1,875,765 - 1,336,294 - 
   ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 5,343,242 - 5,187,184 - 
   ขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 214,106 - (781,671) - 

 7,433,113 - 5,741,807 - 
     
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (3,365,181) (4,593,565) (1,676,176) (4,069,525) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 

 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมี 
ผลบงัคบัใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของคำ่จำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.71 - 3.16 3.30 1.71 3.30 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 - 5.00 3.00 - 4.00 4.50 4.00 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 10 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 ลดลงรอ้ยละ 10 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รบัรู้  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยง  
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ถงึแมว้่ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัร
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงสว่น 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 14.23 ปี (พ.ศ. 2561 : 12.53 ปี) 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด :  
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 732,413 1,020,019 9,827,669 100,862,400 112,442,501 

 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 1,314,190 980,027 6,342,778 59,302,931 67,939,926 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 162,269 834,931 6,900,088 84,634,819 92,532,107 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 926,123 535,690 5,034,261 45,485,201 51,981,275 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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24 เงินมดัจ ำรบั 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

  บำท บำท บำท บำท 
      

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็  2,145,011,331 2,113,533,986 2,144,932,686 2,113,533,986 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊ส 
   ขนำดเลก็ 

  
1,271,277,565 

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

  3,416,288,896 3,384,811,551 3,416,210,251 3,384,811,551 

 
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็แสดงถึงเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ที่บรษิทัรบัจำกลูกคำ้ และมสี ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้
และจะถูกลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลูกคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สที่สอดคล้องกบั
จ ำนวนถงัที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้  
ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึง่ไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่

 
25 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 
จดัสรรระหว่ำงปี 15,042,919 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 15,042,919 - 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
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26 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่ขนสง่ 125,054,760 128,789,137 122,256,348 128,789,137 
ดอกเบีย้รบั 8,427,208 7,675,341 9,928,722 10,551,975 
คำ่เชำ่รบั 11,662,860 10,659,224 13,272,666 14,512,186 
รำยไดค้ำ่ซ่อมถงั 21,170,280 15,983,358 21,170,280 15,983,358 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 103,374,431 - 103,374,431 - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 12,074,634 21,797,009 8,594,019 14,478,048 
อื่นๆ 29,544,812 66,304,901 32,644,091 63,800,699 

 311,308,985 251,208,970 311,240,557 248,115,403 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
คำ่ใชจ้่ำยตำมลกัษณะทีส่ ำคญัทีร่วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 13,872,667,295 13,492,285,934 13,108,968,959 13,492,285,934 
คำ่เสือ่มรำคำ 274,249,505 268,509,823 235,693,722 226,916,476 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังำน 209,713,391 173,625,291 112,382,243 171,664,898 
คำ่ซ่อมถงั 57,842,869 55,347,280 57,840,410 55,347,280 
คำ่ขนสง่ในกำรขำย 57,204,035 61,800,545 153,324,986 159,093,826 
คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำยและโฆษณำ 105,523,620 93,322,090 87,764,155 92,402,990 
คำ่บรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรอง     
   แก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 11,970,000 23,846,994 16,030,000 23,846,994 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 54,669,725 55,693,654 58,211,098 53,573,209 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 9,348,810 5,067,844 4,353,592 4,620,477 
กลบัรำยกำรหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (5,845,480) (1,853,755) (5,377,562) (2,002,212) 
คำ่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 2,911,757 14,361,920 2,879,657 14,361,920 
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28 ภำษีเงินได้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 73,237,043 69,798,963 72,650,144 68,654,837 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 69,440 2,396,561 - 2,396,561 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 73,306,483 72,195,524 72,650,144 71,051,398 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (1,492,141) 381,731 (1,295,239) (94,892) 
(ลด)เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (3,071,928) (5,517,524) 480,789 297,385 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (4,564,069) (5,135,793) (814,450) 202,493 
     

รวมภำษีเงินได้ 68,742,414 67,059,731 71,835,694 71,253,891 
 

ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษ ี 357,806,305 388,541,764 391,017,126 413,753,776 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 71,561,261 77,708,352 78,203,425 82,750,755 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษ ี 263,627 52,768 23,266 52,768 
   รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (1,949,194) (7,945,069) (1,889,194) (7,962,069) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 513,689 247,340 376,973 147,623 
   คำ่ใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้ (4,974,756) (6,409,578) (4,878,776) (6,236,609) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 69,440 2,396,561 - 2,396,561 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี     
     ของบรษิทัยอ่ยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (206,750) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษ ี
เงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
214,406 

 
- 

 
- 

 
- 

   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
      สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 3,178,941 1,216,107 - 104,862 

ภำษเีงนิได ้ 68,742,414 67,059,731 71,835,694 71,253,891 
 

อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัคดิเป็นรอ้ยละ 19.21 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 17.26) 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 290,494,480 321,481,690 319,181,432 342,499,885 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.56 0.62 0.62 0.66 

 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 
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30 กำรซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทได้ลงทุนในหุ้นของบรษิัท  
ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 1,094,400 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 168.80 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ของส่วนได้
เสยี 
 
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยส ำหรับกำรซื้อบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด และสินทรพัย์ที่ได้มำและหนี้สินที่รบัรู้ ณ วันที ่ 
27 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 

 บำท 
  

เงนิสด 168,800,256 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 168,800,256 
  

มูลค่ำท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส ำหรบัสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัมำ  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 10,526,256 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 57,266,906 
สนิคำ้คงเหลอื 25,673,528 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,196,756 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั 21,283,489 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 176,381,000 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 719,481 
สญัญำแก๊สบวิเทน 2,013,453 
สญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 13,271,000 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,288,750 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (166,295,960) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ (19,992,573) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,808,400) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,994,588) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,416,764) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17,419,644) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถสำมำรถระบุไดส้ทุธ ิ 96,692,690 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (19,338,538) 
สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 77,354,152 
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหต ุ16) 91,446,104 
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30 กำรซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 
 

ก) สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อย  
ทีซ่ือ้มำตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 

ข) คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ย  
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ยจ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ไดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทนุ 
ในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 
 

31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิัท  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิัท ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท์  และ นำยไพศำล 
พำณิชยช์ะวงศ์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 31.11 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้
ตำมล ำดบั 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั โดย 
     บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย  
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลชูัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั โดย  

 บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั โดย  

   บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 

ผูบ้รหิำรส ำคญั ไทย บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
     สัง่กำรและควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำร 
     ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำร 
     ของกลุ่มกจิกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำร 
     หรอืไม่) 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
31.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 811,436,389 20,617,976 
   

รำยได้อ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 7,056,735 4,970,540 
   

ดอกเบีย้รบั   

   บรษิทัยอ่ย 2,160,855 3,311,918 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 239,448,216 160,980,433 
   

ค่ำเช่ำ   

   บรษิทัยอ่ย 9,559,368 9,664,414 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 166,558,169 3,051,950 

   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 - 

   
เจ้ำหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 22,935,978 12,486,922 

   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   

   บรษิทัยอ่ย 46,830 2,980,851 

   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 572,289 - 

 
31.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 35,000,000 35,000,000 

 
เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ตัว๋สญัญำใช้เงนิในสกุลเงนิบำทซึ่งออกโดยบริษัท ดับบลิวพ ี  
แก๊ส จ ำกดั ตัว๋สญัญำใช้เงนิดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืภำยในหนึ่งปี และมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัร้อยละ MLR ต่อปี  
โดยเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวไมม่รีำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงงวด 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
31.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 28,662,501 23,774,975 20,328,109 19,787,687 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 678,202 339,163 473,780 268,343 

 29,340,703 24,114,138 20,801,889 20,056,030 

 
32 ภำระผกูพนั  

 
32.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กิจกำรมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสญัญำสร้ำงคลังเก็บแก๊สเป็น 
จ ำนวนเงนิ 246.78 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 452.50 ลำ้นบำท) 
 

32.2 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ส ำคญัที่ไม่สำมำรถยกเลกิได ้ซึ่งไดแ้ก่สญัญำใช้บรกิำรพื้นที่ถงัเก็บส ำรองก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้บรกิำรถงัเก็บและจ่ำย LPG เพื่อส ำรอง LPG ตำมที่ก ำหนดตำมประกำศกรมธุรกิจ
พลงังำน สญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำร ส ำนกังำน เครือ่งใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ 
 
ยอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้(ไม่รวมภำษมีลูคำ่เพิม่) 
มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 57,447,967 33,750,134 53,546,083 36,327,472 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 182,210,073 137,797,030 170,863,974 137,307,463 
เกนิกวำ่ 5 ปี 274,924,005 304,258,613 266,201,992 304,258,613 

 514,582,045 475,805,777 490,612,049 477,893,548 
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33 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทั เพื่อค ้ำประกนักำรซื้อ
แก๊สและกำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 1,201.42 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1,079.42 ล้ำนบำท) โดยใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนั
จ ำนวน 647.39 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 640.85 ล้ำนบำท) และบรษิัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็นหลกัประกนัจ ำนวน 
193.60 ล้ำนบำท และ 130.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2561 : 193.60 ล้ำนบำท และ 130.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 
(หมำยเหตุ 15) 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆตำมปกติ
ธุรกิจ จ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 0.20 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : 0.20 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 10.00 ล้ำนบำท และ 9.33 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 9.23 ลำ้นบำท ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั) 
 

34 คดีฟ้องร้อง 
 
คดีของบริษทั เวิลดแ์กส๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
34.1 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผู้จ ำนองที่ดินเพื่อค ้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่นที่มีต่อบริษัท

หลักทรพัย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมีค ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อรอ 
ค ำพพิำกษำคดขีองหนี้ประธำน อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำม
ฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
34.2 ในปี พ.ศ. 2560 ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ไดฟ้้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและคำ่เสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง
ที่ผู้รบัเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบรษิัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  
ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระคำ่เสยีหำยพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงนิ 15.58 ลำ้นบำท และบรษิทัไดช้ ำระเงนิ
ตำมค ำพพิำกษำใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง   

 
34.3 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัทถูกฟ้องและเรยีกรอ้งให้ชดใช้ค่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เนื่องจำก

ควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอย่ำงผู้มีอำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ได้รบั  
ควำมเสยีหำย โดยโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องต่อศำลใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำยและคำ่สนิไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงนิ 1.18 ลำ้นบำท 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 อยักำรถอนฟ้องคดอีำญำทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึไดย้ื่นค ำรอ้งขอใหศ้ำลพจิำรณำจ ำหน่ำย
คดดีงักล่ำวออกจำกคดแีพ่ง ในขณะนี้ได้อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของศำล อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท  
คำดวำ่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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34 คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 
 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 

 
34.4 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค์ ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง 
ที่ผู้รบัเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงิน 9.92 ล้ำนบำท ต่อมำบริษัท 
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์และขณะนี้ยงัอยู่ในขัน้ตอนกำรพจิำรณำของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท 
คำดวำ่บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
34.5 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนค้ำต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และ  

ค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรค้ำโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงนิ 46.50 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ล้ำนบำท 
พร้อมดอกเบี้ยอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง ต่อมำโจทก์ได้ยื่นขอขยำยเวลำยื่นอุทธรณ์ค ำพพิำกษำศำล  
และขณะนี้คดยีงัอยู่ในขัน้ตอนกำรพจิำรณำของศำลอุทธรณ์ อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ได้
รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
35 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
35.1 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัจ ำนวน  

3 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำใหส้ดัส่วนใน
กำรลงทุนในบรษิัท ดบับลวิพี แก๊ส จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ได้รบัช ำระค่ำหุ้นเต็ม
จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
35.2 บรษิัทลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ดบับลวิพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 

จ ำนวน 0.20 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ไดร้บั
ช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวนจำกบรษิัท และได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 
2563 

 
35.3 บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกดั จ ำนวน 0.10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็น
จ ำนวนเงนิ 1 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิัท ดบับลวิพี โซลล่ำร์ จ ำกดัของ
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวน
จำกบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2563 

 
35.4 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำก  

ผลกำรด ำเนินงำนเกำ้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 โดยจ่ำยเป็นเงนิสดจ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็น 
เงนิทัง้สิน้ 103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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