
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลู
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด
วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและ
นําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34  
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการนําขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั  

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2563



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 612,722,762 663,488,781 447,555,328 525,605,588

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 129,191,373 - 129,191,373 -

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 407,794,849 - 407,794,849

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 790,370,036 939,713,165 880,418,395 1,037,607,272

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.3 - - - 35,000,000

สนิคา้คงเหลอื 129,848,158 201,482,108 118,501,306 189,055,487

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,617,454 9,778,268 3,918,822 6,768,326

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,669,749,783 2,222,257,171 1,579,585,224 2,201,831,522

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 21 671,712,212 667,378,876 658,355,712 655,221,876

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - 482,149,065 432,149,065

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.4 - - 21,500,000 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 10 82,297,892 47,253,379 63,141,142 28,096,629

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 2,831,674,485 2,750,785,226 2,601,792,528 2,519,352,365

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 442,024,673 - 421,706,177 -

คา่ความนิยม 13 249,356,214 121,857,198 133,605,518 6,106,502

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 56,292,947 50,521,422 28,742,120 29,634,043

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า - 43,417,658 - 43,417,658

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 11,567,274 10,788,052 9,408,291 9,133,617

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 54,444,440 134,730,301 48,050,416 133,537,837

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 4,399,370,137 3,826,732,112 4,468,450,969 3,856,649,592

รวมสินทรพัย  ์ 6,069,119,920 6,048,989,283 6,048,036,193 6,058,481,114

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20,000,000 20,000,000 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 718,292,433 989,584,840 713,988,446 991,498,210

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

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

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 11,199,635 37,389,102 11,199,635 37,210,731

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 14 41,201,054 - 35,529,589 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 63,881,196 60,314,004 63,253,144 59,326,628

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  901,086,318 1,153,799,946 870,482,814 1,134,547,569

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 93,640,500 116,896,500 93,640,500 116,896,500

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 14 377,694,590 - 357,038,281 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,077,863 41,363,046 31,954,880 31,354,001

เงนิมดัจาํรบั 15 3,449,230,577 3,416,288,896 3,448,529,191 3,416,210,251

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 16,614,384 17,465,001 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 9,383,692 8,114,421 9,383,692 8,114,421

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน                  3,990,641,606 3,600,127,864 3,940,546,544 3,572,575,173

รวมหนี้สิน 4,891,727,924 4,753,927,810 4,811,029,358 4,707,122,742

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

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 18,086,595 15,042,919 18,086,595 15,042,919

กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 137,190,666 211,579,388 214,227,890 285,815,453

หุน้ทุนซือ้คนื (45,807,650) - (45,807,650) -

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,159,969,746 1,277,122,442 1,237,006,835 1,351,358,372

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 17,422,250 17,939,031 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,177,391,996 1,295,061,473 1,237,006,835 1,351,358,372

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,069,119,920 6,048,989,283 6,048,036,193 6,058,481,114

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,501,152,999 3,415,168,255 2,487,232,064 3,414,008,927
รายไดจ้ากการบรกิาร 4,510,960 6,800,603 - -

รวมรายได้ 2,505,663,959 3,421,968,858 2,487,232,064 3,414,008,927

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (2,385,906,574) (3,234,447,364) (2,385,430,525) (3,248,841,102)
ตน้ทุนบรกิาร (1,723,031) (1,812,274) - -

รวมต้นทุน (2,387,629,605) (3,236,259,638) (2,385,430,525) (3,248,841,102)

กาํไรข ัน้ต้น 118,034,354 185,709,220 101,801,539 165,167,825
รายไดอ้ืน่ 38,289,787 57,014,864 39,754,961 56,114,765
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (48,466,894) (80,304,129) (41,765,088) (57,963,090)
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (81,598,963) (96,444,701) (70,647,970) (86,973,455)
ตน้ทุนทางการเงนิ (4,888,643) (1,638,701) (4,642,914) (1,338,687)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 21,369,641 64,336,553 24,500,528 75,007,358
ภาษเีงนิได้ (4,403,429) (11,146,534) (4,746,495) (12,623,442)

กาํไรสาํหรบังวด 16,966,212 53,190,019 19,754,033 62,383,916

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น :

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
      การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
         หลงัออกจากงาน - (3,522,096) - (1,830,791)
      ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท
         รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 704,419 - 366,158

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - (2,817,677) - (1,464,633)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 16,966,212 50,372,342 19,754,033 60,919,283

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
   สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 17,242,693 53,556,399 19,754,033 62,383,916
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (276,481) (366,380) - -

16,966,212 53,190,019 19,754,033 62,383,916

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
   สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 17,242,693 50,738,722 19,754,033 60,919,283
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (276,481) (366,380) - -

16,966,212 50,372,342 19,754,033 60,919,283

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 19 0.03 0.10 0.04 0.12

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,914,303,766 6,930,376,655 5,901,673,008 6,917,442,227
รายไดจ้ากการบรกิาร 10,596,626 14,077,511 - -

รวมรายได้ 5,924,900,392 6,944,454,166 5,901,673,008 6,917,442,227

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (5,637,600,460) (6,559,573,866) (5,656,016,107) (6,570,799,173)
ตน้ทุนบรกิาร (4,912,345) (9,321,455) - -

รวมต้นทุน (5,642,512,805) (6,568,895,321) (5,656,016,107) (6,570,799,173)

กาํไรข ัน้ต้น 282,387,587 375,558,845 245,656,901 346,643,054
รายไดอ้ืน่ 88,828,276 106,059,204 92,013,093 102,588,500
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (118,187,385) (143,831,263) (109,612,922) (111,436,054)
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (172,686,538) (184,216,533) (144,009,207) (164,625,765)
ตน้ทุนทางการเงนิ (10,401,893) (3,940,461) (9,685,674) (3,523,590)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 69,940,047 149,629,792 74,362,191 169,646,145
ภาษเีงนิได้ 16 (12,384,489) (27,620,703) (13,488,693) (30,456,589)

กาํไรสาํหรบังวด 57,555,558 122,009,089 60,873,498 139,189,556

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น :

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
      การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
         หลงัออกจากงาน - (3,522,096) - (1,830,791)
      ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท
         รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 704,419 - 366,158

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - (2,817,677) - (1,464,633)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 57,555,558 119,191,412 60,873,498 137,724,923

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
   สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 58,072,339 122,354,228 60,873,498 139,189,556
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (516,781) (345,139) - -

57,555,558 122,009,089 60,873,498 139,189,556

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
   สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 58,072,339 119,536,551 60,873,498 137,724,923
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (516,781) (345,139) - -

57,555,558 119,191,412 60,873,498 137,724,923

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 19 0.11 0.24 0.12 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

องคป์ระกอบอื่น

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม การเปลี่ยนแปลง ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซื้อคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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 - - - - - - - 5,211,508 5,211,508
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 6,199,765 (6,199,765) - - - - -
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ย - - - - - 135 135 19 154
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 119,536,551 - - 119,536,551 (345,139) 119,191,412

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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 518,500,000 532,000,000 15,042,919 211,579,388 - 135 1,277,122,442 17,939,031 1,295,061,473

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 3,043,676 (3,043,676) - - - - -
เงนิปันผล 18 - - - (129,417,385) - - (129,417,385) - (129,417,385)
หุน้ทุนซือ้คนื 17 - - - - (45,807,650) - (45,807,650) - (45,807,650)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 58,072,339 - - 58,072,339 (516,781) 57,555,558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563 518,500,000 532,000,000 18,086,595 137,190,666 (45,807,650) 135 1,159,969,746 17,422,250 1,177,391,996

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเล ียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน ผ ูเ้ป็นจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 - (13,729,614) - 1,036,770,386
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 6,199,765 (6,199,765) - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 137,724,923 - 137,724,923

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 518,500,000 532,000,000 6,199,765 117,795,544 - 1,174,495,309

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 518,500,000 532,000,000 15,042,919 285,815,453 - 1,351,358,372
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - 3,043,676 (3,043,676) - -

เงนิปันผล 18 - - - (129,417,385) - (129,417,385)

หุน้ทุนซือ้คนื 17 - - - - (45,807,650) (45,807,650)

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 60,873,498 - 60,873,498

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 518,500,000 532,000,000 18,086,595 214,227,890 (45,807,650) 1,237,006,835

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 69,940,047 149,629,792 74,362,191 169,646,145
รายการปรบัปรุงคา่ใชจ้า่ย :
คา่เสือ่มราคา 10,11 130,440,792 141,458,643 119,874,670 115,440,979
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ

   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11,12 33,193,504 2,475,598 32,104,914 2,181,229
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (1,674,632) (6,779,122) (1,575,504) (3,202,065)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 72,472 71,961 - 71,961
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 5,834,736 - 5,834,736 -
กาํไรจากสญัญาเชา่ทางการเงนิ (587,468) - (587,468) -
กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 22 (515,024) - (515,024) -
กลบัรายการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (1,339,395) (2,081,661) (2,091,116) (2,640,689)
กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้ - (2,715,005) - (2,715,005)
กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์

   ทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 (1,396,524) - (1,396,524) -
รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (2,870,761) (55,605) (2,648,448) (55,605)
ดอกเบีย้รบั (3,544,705) (3,748,775) (3,782,687) (4,519,782)
ตน้ทุนทางการเงนิ 10,401,893 3,940,461 9,685,674 3,523,590
กลบัรายการประมาณการหนี้สนิ - (8,087,409) - (8,087,409)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,018,508 8,957,059 1,789,129 7,396,660

241,973,443 283,065,937 231,054,543 277,040,009
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 97,766,116 157,487,534 107,292,696 (14,799,085)
-  สนิคา้คงเหลอื 71,633,950 (20,597,213) 70,554,181 (28,842,729)
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,397,265 10,724,880 2,849,504 10,312,997
-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั (4,333,336) (2,754,465) (3,133,836) (2,716,931)
-  คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า - 2,724,311 - 2,724,311
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 80,285,861 115,163 85,487,421 384,161
-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (222,780,521) (228,333,293) (228,998,939) (47,676,634)
-  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,567,192 14,512,421 3,926,516 12,982,501
-  เงนิมดัจาํรบั 32,941,681 15,683,915 32,318,940 15,683,915
-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,303,690) (1,284,393) (1,188,250) (623,156)
-  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,269,271 - 1,269,271 -

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 303,417,232 231,344,797 301,432,047 224,469,359
หกั   จา่ยดอกเบีย้ (791,679) (3,221,268) (586,521) (3,491,119)
       จา่ยภาษเีงนิได้ (39,415,416) (35,909,409) (39,774,464) (33,978,101)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 263,210,137 192,214,120 261,071,062 187,000,139

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 280,000,000 - 280,000,000 -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 302,707,877 - 302,707,877
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ - (302,707,877) - (302,707,877)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (236,760,271) (117,642,075) (234,177,533) (113,791,310)
เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 2,870,761 55,605 2,648,448 55,605
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.3 - - 35,000,000 -
เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23.4 - - (21,500,000) -
ตน้ทุนการกูย้มื (3,958,507) (2,905,057) (3,958,507) (2,905,057)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (10,327,592) (700,000) (1,423,125) (700,000)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 154 - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า - (158,806,491) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (50,000,000) (170,000,000)
เงนิสดจา่ยเพือ่การซือ้กจิการโรงบรรจุและรา้นแก๊ส 22 (126,100,000) - (126,100,000) -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,955,045 17,004,656 1,855,326 3,202,155
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 3,805,202 2,976,896 4,138,904 4,710,684

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (88,515,362) (260,016,312) (113,516,487) (279,427,923)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 14 (26,979,759) (3,288,989) (27,123,800) -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20,000,000 38,368,230 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (20,000,000) (38,731,763) - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (23,256,000) (23,256,000) (23,256,000) (23,256,000)
เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 18 (129,417,385) - (129,417,385) -
เงนิสดจา่ยซือ้หุน้คนื 17 (45,807,650) - (45,807,650) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (225,460,794) (26,908,522) (225,604,835) (23,256,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (50,766,019) (94,710,714) (78,050,260) (115,683,784)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 663,488,781 696,811,150 525,605,588 602,362,029

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 612,722,762 602,100,436 447,555,328 486,678,245

รายการที่ไม ่ใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

การซือ้อุปกรณ์โดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 14,570,920 61,125,135 14,437,470 61,125,135
การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 20,800 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอยวภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่  
11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัแิละกำรเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนที่เกี่ยวขอ้งดงัทีก่ล่ำว  

ในหมำยเหตุขอ้ 4 และ 
2) กำรน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ  

ไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้  
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำขอัมูลสถำนกำรณ์  COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
แต่กลุ่มกิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่  
ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์
ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ ค่ำควำมนิยม สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน และสนิทรพัย์  
ไม่มตีวัตนทีย่งัไม่พรอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้งด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลู
ที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19  ที่กระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้ประกอบกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ 
ของสนิทรพัยด์งักล่ำว  
 
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบ
เทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนมจี ำนวน 92.00 ลำ้นบำท  
 
กำรประเมินประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ผีลท ำใหเ้กดิภำระผูกพนัในปัจจุบนั ซึ่งเป็น
ผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร 
 

4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ 
กลุ่มกจิกำร ยกเวน้ มำตรฐำนเรื่องกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และกำรจดัประเภทประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ี
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทัง้นี้ 
กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ 
ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 939,713,165 - (2,037,431) 937,675,734 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,347,508,014 - (2,037,431) 1,345,470,583 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 475,100,078 475,100,078 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 43,417,658 - (43,417,658) - 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 43,417,658 - 431,682,420 475,100,078 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,390,925,672 - 429,644,989 1,820,570,661 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 989,584,840 - (6,456,004) 983,128,836 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่     
  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 35,286,693 35,286,693 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 989,584,840 - 28,830,689 1,018,415,529 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 400,814,300 400,814,300 
รวมหน้ีไม่หมุนเวียน - - 400,814,300 400,814,300 
     

รวมหน้ีสิน 989,584,840 - 429,644,989 1,419,229,829 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 1,037,607,272 - (2,037,431) 1,035,569,841 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,445,402,121 - (2,037,431) 1,443,364,690 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 452,542,831 452,542,831 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 43,417,658 - (43,417,658) - 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 43,417,658 - 409,125,173 452,542,831 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,488,819,779 - 407,087,742 1,895,907,521 

     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่     
  สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 33,049,384 33,049,384 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 33,049,384 33,049,384 

     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 374,038,358 374,038,358 
รวมหน้ีไม่หมุนเวียน - - 374,038,358 374,038,358 
     

รวมหน้ีสิน - - 407,087,742 407,087,742 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 4.88 ถงึ รอ้ยละ 5.38 
 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดมิกลุ่มกจิกำรได้รบัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิกบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
514,582,045 

 
490,612,049 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
   ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(109,918,820) 

 
(110,312,365) 

บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 31,437,768 26,788,058 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 436,100,993 407,087,742 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 35,286,693 33,049,384 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 400,814,300 374,038,358 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่มี
สญัญำเชำ่ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัย ์ 417,225,973 447,174,272 392,330,160 419,764,669 
อุปกรณ์ 15,603,183 17,068,873 13,061,048 14,143,871 
ยำนพำหนะ 9,195,517 10,856,933 16,314,969 18,634,291 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 442,024,673 475,100,078 421,706,177 452,542,831 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสญัญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำ 

ของมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั  
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง 
กบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำร  
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมีอนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพือ่พจิำรณำวำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ 
จำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรำยได้
ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
ทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขำย จะรบัรูด้้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้นรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไร
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึง่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกจดัประเภทใหมม่ำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุน  
จำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 

กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูคำ่ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยังก ำไรหรือขำดทุน 
ในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) (ต่อ) 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิวีดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนัน้  
ขึ้นอยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ สินทรพัย์  
ทีเ่กดิจำกสญัญำ และลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรู้
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของ ลูกหนี้กำรคำ้ และลกูหนี้ตำมสญัญำ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำร
ค ำนวณ โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวน 73.93 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 วดัมูลค่ำ 
โดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกนัด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ 
ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเช่ำออฟฟิศ คลงัสนิคำ้ ทีด่นิ อุปกรณ์ และรถยนต ์โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงทีจ่ ำนวน  
3 ถงึ 14 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำน สทุธจิำกเงนิจงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรู้ส ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ  
เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยคำ่เช่ำทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ตำมวธิเีส้นตรงตำมอำยุที่ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์ และ
ระยะเวลำกำรเชำ่ 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) (ต่อ) 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดคำ่เชำ่จ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนยัตำมสญัญำ หำกไมส่ำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนยัได ้กลุ่มกจิกำร
จะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำใกลเ้คียงกนั 
ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำ 
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี กลุ่มกิจกำรได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมป่ฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่  
แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำร
ปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีค่รบก ำหนดตำมสดัสว่นทีไ่ดร้บัสว่นลดตลอดชว่งเวลำทีไ่ดร้บักำรลดคำ่เชำ่ และกลบัรำยกำรคำ่เสือ่ม
รำคำจำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวด จ ำนวน 0.39 ล้ำนบำท และ 0.33 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลงส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และกลุ่ม
กจิกำรรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรขำดทุนอื่น แทนกำรปรบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูค่ำ
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่ 

 
5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำร  
น ำนโยบำยกำรบญัชใีช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร  
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์  
ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอต่อผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซึง่พจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้
เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
เพยีงส่วนงำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบั
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีน่ ำเสนอ 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 
(1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
(2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ซึ่งได้แก่ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร โดยรวมส่วนงำนที่มลีกัษณะผลติภณัฑ์และบรกิำรที่คล้ำยคลงึกนั 
เขำ้ดว้ยกนั 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 6,325,098,237 95,998,549 6,421,096,786 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (410,794,471) (85,401,923) (496,196,394) 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 5,914,303,766 10,596,626 5,924,900,392 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 85,162,136 1,640,090 86,802,226 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (6,460,286) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (10,401,893) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   69,940,047 
ภำษเีงนิได ้   (12,384,489) 

ก ำไรสทุธ ิ   57,555,558 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 5,914,303,766 - 5,914,303,766 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 10,596,626 10,596,626 

รวมรำยได ้ 5,914,303,766 10,596,626 5,924,900,392 
    

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2,712,408,686 119,265,799 2,831,674,485 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 54,012,787 2,280,160 56,292,947 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 426,849,469 15,175,204 442,024,673 
คำ่ควำมนิยม 225,051,622 24,304,592 249,356,214 
สนิทรพัยอ์ื่น 2,358,191,096 131,580,505 2,489,771,601 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม   6,069,119,920 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 7,289,115,886 104,275,387 7,393,391,273 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (358,739,231) (90,197,876) (448,937,107) 

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 170,235,870 (2,557,765) 167,678,105 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (14,107,852) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (3,940,461) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   149,629,792 
ภำษเีงนิได ้   (27,620,703) 

ก ำไรสทุธ ิ   122,009,089 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 6,930,376,655 - 6,930,376,655 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 14,077,511 14,077,511 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

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 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
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7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบังวดหกเดือนสิ้นสุด 
วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร

หรือขำดทุน 

 บำท 
  

มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด  
TAS 32 และ TFRS 9 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 4) 407,794,849 
ขำยเงนิลงทุน (280,000,000) 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 1,396,524 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 129,191,373 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน เป็นเงนิลงทุน 
ในกองทุนรวมตลำดเงนิ โดยมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 2 ค ำนวณจำกมูลค่ำสนิทรพัยส์ุทธ ิอ้ำงองิจำก
บรษิทัจดักำรลงทุน 
 

8 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรภำยนอก และ ลูกหนี้กำรคำ้  
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุ
หนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 675,077,078 895,796,629 784,831,679 1,004,226,918 
3 - 6 เดอืน 34,029,890 125,248 26,551,845 104,727 
6 - 12 เดอืน 25,036,463 4,086,452 23,681,665 3,869,972 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 72,327,595 74,175,253 65,666,462 67,804,760 
 806,471,026 974,183,582 900,731,651 1,076,006,377 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (73,925,262) (75,903,018) (65,816,437) (67,859,092) 

รวม 732,545,764 898,280,564 834,915,214 1,008,147,285 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 432,149,065 
กำรลงทุนเพิม่ 50,000,000 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 482,149,065 

 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัจ ำนวน 3 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำใหส้ดัส่วนในกำรลงทุนในบรษิทั 
ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ไดร้บัช ำระคำ่หุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีน
เพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บรษิัทลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ ำนวน 
0.20 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2 ลำ้นบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไมท่ ำใหส้ดัส่วนในกำรลงทุน
ในบรษิัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด เปลี่ยนแปลงไป โดยบรษิัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด ได้รบัช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน  
จำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บรษิัทลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิัท ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ ำนวน 
1.80 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 18 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วนในกำร
ลงทุนในบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั เปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวน 
จำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่11 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

10 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจุและรำ้นแก๊ส 35,332,900 12,955,384 35,332,900 12,955,384 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - 31,156,750 - 12,000,000 
คำ่เสือ่มรำคำ (288,387) (20,655) (288,387) (20,655) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 82,297,892 47,253,379 63,141,142 28,096,629 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,750,785,226 50,521,422 2,519,352,365 29,634,043 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจุและรำ้นแก๊ส 35,983,108 - 35,983,108 - 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ 198,877,692 10,276,992 189,789,411 1,423,125 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (72,472) - - - 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยจ์ำกสญัญำเชำ่กำรเงนิ - สทุธ ิ (23,466,251) - (23,466,251) - 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (280,413) - (279,822) - 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (130,152,405) (4,505,467) (119,586,283) (2,315,048) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 2,831,674,485 56,292,947 2,601,792,528 28,742,120 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำ ทีด่นิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 387.78 ลำ้นบำท ไปเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืม และจ ำนวน 323.60 ล้ำนบำท ไปเป็นหลักประกันหนังสือค ้ำประกันที่ออกกับธนำคำร (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 : 400.43 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

12 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - 
TFRS16 รำยกำรปรบัปรุงและ   
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 4) 475,100,078 452,542,831 
เพิม่ขึน้ 1,447,368 4,787,948 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (5,834,736) (5,834,736) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (28,688,037) (29,789,866) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 442,024,673 421,706,177 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 ค่ำควำมนิยม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ควำมนิยมส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 121,857,198 6,106,502 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจุและรำ้นแก๊ส (หมำยเหต ุ22) 127,499,016 127,499,016 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 249,356,214 133,605,518 

 
14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 30 มิถนุำยน 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 41,201,054 35,286,693 35,529,589 33,049,384 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 377,694,590 400,814,300 357,038,281 374,038,358 

 418,895,644 436,100,993 392,567,870 407,087,742 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ 
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 4) 

 
564,120,886 

 
(128,019,893) 

 
436,100,993 

กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (26,979,759) - (26,979,759) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 9,774,410 9,774,410 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 537,141,127 (118,245,483) 418,895,644 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ - - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและ 
   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 4) 

 
528,929,414 

 
(121,841,672) 

 
407,087,742 

เพิม่ขึน้ 3,456,000 (115,421) 3,340,579 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ (27,123,800) - (27,123,800) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 9,263,349 9,263,349 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 505,261,614 (112,693,744) 392,567,870 
 

15 เงินมดัจ ำรบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

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

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,177,953,012 2,145,011,331 2,177,251,626 2,144,932,686 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊ส 
   ขนำดเลก็ 1,271,277,565 

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

 3,449,230,577 3,416,288,896 3,448,529,191 3,416,210,251 
 

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถงึเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กที่บรษิัทรบัจำกลูกค้ำ และมสี ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้
และจะถูกลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลกูคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 

ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

ประมำณกำรเงินมัดจ ำรบัค่ำถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงินมัดจ ำรบัส ำหรบัถังบรรจุแก๊สที่สอดคล้อง 
กบัจ ำนวนถงัที่หมุนเวยีนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมนิของผู้ประเมนิอสิระ ประมำณกำรดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพื่อให ้
ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึง่ไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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16 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 14,014,328 30,953,063 13,763,368 30,708,489 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (1,629,839) (3,332,360) (274,675) (251,900) 

 12,384,489 27,620,703 13,488,693 30,456,589 

 
ภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกนักบัที่ใช้กบัอตัรำของ 
ก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 17.71 ต่อปี และรอ้ยละ 18.14 ต่อปี (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 18.46 ต่อปี 
และรอ้ยละ 17.95 ต่อปี) ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั 

 
17 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ในระหว่ำงไตรมำสที ่2 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซื้อหุน้ทุนคนืตำมโครงกำรซื้อหุน้คนืโดยวธิกีำรซื้อในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยรวมเป็นจ ำนวน 45,807,650 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ทุนซือ้คนื 9,976,000 หุน้ จ ำนวนเงนิทีจ่่ำยไปเพือ่กำรซื้อ
หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

18 เงินปันผล 
 
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำย  
เงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุ้น  
รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำย  
เงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวน 
เงนิทัง้สิน้ 25.72 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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19 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย  
ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 17,242,693 53,556,399 19,754,033 62,383,916 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีซ่ือ้คนืระหวำ่งงวด (หุน้) (2,669,691) - (2,669,691)  - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลีย่ถ่งน ้ำหนกั (หุน้) 515,830,309 518,500,000 515,830,309 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.03 0.10 0.04 0.12 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 

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

ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 58,072,339 122,354,228 60,873,498 139,189,556 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีซ่ือ้คนืระหวำ่งงวด (หุน้) (7,657,691) - (7,657,691) - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลีย่ถ่งน ้ำหนกั (หุน้) 510,842,309 518,500,000 510,842,309 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.11 0.24 0.12 0.27 
 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 

20 ภำระผกูพนั 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิ โดยส่วนใหญ่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญำสรำ้งคลงัเกบ็แก๊สเป็นจ ำนวนเงนิ 144.28 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 246.78 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 

หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพื่อค ้ำประกนักำรซื้อแก๊สและ 
กำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน 1,244.32 ล้ำนบำท และ 1,242.82 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 1,201.42 ล้ำนบำท
ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิัท) โดยกลุ่มกจิกำรและบรษิทัใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 650.47 ล้ำนบำท และ  
648.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 647.39 ลำ้นบำท และ 645.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) และบรษิทัไดน้ ำ
ทีด่นิและเครือ่งจกัรใชเ้ป็นหลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆ  ตำมปกติ
ธุรกิจ จ ำนวน 1.85 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 0.66 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน  
1.85 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 0.66 ลำ้นบำท) 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 19.39 ลำ้นบำท และ  9.39 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 19.33 ลำ้นบำท และ 9.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

22 กำรซ้ือธรุกิจ 
 

รำยกำรกำรซือ้ธุรกจิทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

บริษทั สริุนทรแ์กส๊ 2013 จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2563 กจิกำรไดท้ ำกำรซื้อโรงบรรจุของบรษิทั สุรนิทรแ์ก๊ส 2013 จ ำกดั ดว้ยสิง่ตอบแทนจ ำนวน 
38.00 ลำ้นบำท 
 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยส ำหรบักำรซือ้โรงบรรจุของบรษิทั สรุนิทรแ์ก๊ส 2013 จ ำกดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ ณ วนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2563 
สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 

 บำท 
  

เงนิสด 22,800,000 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 15,200,000 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 38,000,000 
  

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบักำรซ้ือ (รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
   ส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563) 

 
10,939 

  

มูลค่ำสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัรู ้  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 6,275,220 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 3,000,000 

สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 9,275,220 

ค่ำควำมนิยม 28,724,780 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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22 กำรซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 
รำยกำรกำรซือ้ธุรกจิทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
บริษทั สริุนทรแ์กส๊ 2013 จ ำกดั (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์สุทธิที่ได้มำจำกกำรซื้อโรงบรรจุของบรษิัท สุรนิทร์แก๊ส 2013 จ ำกดั ที่แสดงข้ำงต้นเป็นรำคำตำมบญัชี ณ วนัที่ 
ซือ้โรงบรรจุ กลุ่มกจิกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน และจะปรบัปรุง
สนิทรพัย์และหนี้สนิใหเ้ป็นมูลค่ำยุตธิรรมหลงัจำกไดร้บัผลกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชสีุทธกิบั
มลูคำ่ยุตธิรรมจะน ำไปปรบัปรุงกบัคำ่ควำมนิยม 
 
บริษทั โก กรีน ปิโตรเลียม จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่27 มกรำคม พ.ศ. 2563 กจิกำรไดท้ ำกำรซื้อโรงบรรจุของบรษิทั โก กรนี ปิโตรเลยีม จ ำกดัดว้ยสิง่ตอบแทนจ ำนวน 
26.00 ลำ้นบำท 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยส ำหรบักำรซื้อโรงบรรจุของบรษิทั โก กรนี ปิโตรเลยีม จ ำกดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัรู ้ณ วนัที ่ 
27 มกรำคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 

 บำท 
  

เงนิสด 26,000,000 

ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 26,000,000 
  

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบักำรซ้ือ (รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
   ส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563) 

 
1,580 

  

มูลค่ำสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัรู ้  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 2,777,500 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 6,812,157 

สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 9,589,657 

ค่ำควำมนิยม  16,410,343 

 
สนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มำจำกกำรซื้อโรงบรรจุของบรษิัท โก กรนี ปิโตรเลยีม จ ำกดั ที่แสดงขำ้งต้นเป็นรำคำตำมบญัช ีณ วนัที่ 
ซือ้โรงบรรจุ กลุ่มกจิกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน และจะปรบัปรุง
สนิทรพัย์และหนี้สนิให้เป็นมูลค่ำยุติธรรมหลงัจำกได้รบัผลกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีสุทธิ  
กบัมลูคำ่ยุตธิรรมจะน ำไปปรบัปรุงกบัคำ่ควำมนิยม 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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22 กำรซ้ือธรุกิจ (ต่อ) 

 

รำยกำรกำรซือ้ธุรกจิทีส่ ำคญัส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ (ต่อ) 
 

ห้ำงหุ้นส่วน เพชรอนุสรณ์ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กจิกำรไดท้ ำกำรซื้อโรงบรรจุของหำ้งหุน้ส่วน เพชรอนุสรณ์ จ ำกดัดว้ยสิง่ตอบแทนจ ำนวน 
26.00 ลำ้นบำท 
 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยส ำหรบักำรซื้อโรงบรรจุของหำ้งหุน้ส่วน เพชรอนุสรณ์ จ ำกดั และสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัรู ้ณ วนัที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัรำยละเอยีดขำ้งล่ำง 
 บำท 
  

เงนิสด 2,600,000 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 23,400,000 
ส่ิงตอบแทนทัง้หมด 26,000,000 
  

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบักำรซ้ือ (รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
   ส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563) 

 
15,050 

  

มูลค่ำสินทรพัยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรบัรู ้  
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 1,999,500 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 3,035,268 
สินทรพัยท่ี์สำมำรถระบไุด้สทุธิของกลุ่มกิจกำร 5,034,768 
ค่ำควำมนิยม  20,965,232 
 

สนิทรพัย์สุทธทิี่ได้มำจำกกำรซื้อโรงบรรจุของห้ำงหุ้นส่วน เพชรอนุสรณ์ จ ำกดั ที่แสดงขำ้งต้นเป็นรำคำตำมบญัช ีณ วนัที่ 
ซือ้โรงบรรจุ กลุ่มกจิกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน และจะปรบัปรุง
สนิทรพัย์และหนี้สนิใหเ้ป็นมูลค่ำยุตธิรรมหลงัจำกไดร้บัผลกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชสีุทธกิบั
มลูคำ่ยุตธิรรมจะน ำไปปรบัปรุงกบัคำ่ควำมนิยม 
 

กำรรวมธรุกิจแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 
 

นอกจำกรำยกำรซื้อธุรกจิตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ บรษิทัยงัไดซ้ื้อโรงบรรจุอกี 5 แห่งและรำ้นแก๊ส 1 แห่ง ซึง่สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย
ส ำหรบักำรซื้อ ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นมูลค่ำ 74.70 ล้ำนบำท และ 33.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมี
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำ ไดแ้ก่ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน มลูคำ่ 19.86 ลำ้นบำท และ 27.56 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั กำรซื้อโรงบรรจุและรำ้นแก๊ส ดงักล่ำวก่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมและก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้มลูคำ่ 61.40 ลำ้นบำท 
และ 0.52 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้โรงบรรจุทัง้ 5 แหง่และรำ้นแก๊ส 1 แหง่มลูคำ่ 0.70 ลำ้นบำท ไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใน
ก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำจำกกำรซื้อโรงบรรจุทั ้ง 5 แห่งและร้ำนแก๊ส 1 แห่งนี้ เป็นรำคำตำมบัญชี ณ วันที่ซื้อ กลุ่มกิจกำร 
อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตน และจะปรบัปรุงสนิทรพัย์และหนี้สนิให้
เป็นมูลค่ำยุติธรรมหลงัจำกได้รบัผลกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชสีุทธิกบัมูลค่ำยุติธรรมจะน ำไป
ปรบัปรุงกบัคำ่ควำมนิยม 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิกำรและบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง  
โดยที่บุคคลหรอืกิจกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักับบรษิัท 
รวมถึงบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่ำนัน้ กิจกำร  
และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ ครอบครัวพุ่มพันธุ์ม่วง นำยอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภำ นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท์ และ  
นำยไพศำล พำณิชย์ชะวงศ์ ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 32.66 ร้อยละ 16.39 ร้อยละ 7.20 และร้อยละ 4.67  
ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั (“EAGLE”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั (“WPG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ EAGLE โดย EAGLE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั (“WPS”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPG โดย WPG ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ TG โดย TG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
ผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
 
 

ไทย 
 
 

บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
สัง่กำร และควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำรไมว่ำ่
ทำงตรง หรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำรของ
กลุ่มกจิกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
23.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 375,134,648 335,274,004 

   
รำยได้อ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 3,780,702 2,652,592 

   
ดอกเบีย้รบั   

   บรษิทัยอ่ย 446,724 2,056,348 

   
กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 114,137,783 103,191,790 

   
ค่ำเช่ำ   

   บรษิทัยอ่ย 4,766,819 4,639,910 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
23.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 138,067,464 166,558,169 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 1,261,600 
   

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 12,930,874 22,935,978 
   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   

   บรษิทัยอ่ย 222,997 46,830 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 572,289 572,289 

 
23.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด 35,000,000 35,000,000 
   เงนิช ำระคนื (35,000,000) - 

   ยอดสิน้งวด - 35,000,000 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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23 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
23.4 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด - - 
   เพิม่ขึน้ 21,500,000 - 

ยอดสิน้งวด 21,500,000 - 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก่ สญัญำเงนิกู ้และ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำทมลูค่ำ 12.50 ลำ้นบำท 
และ 9 ลำ้นบำท ซึ่งท ำกบับรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั และ บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ตำมล ำดบั สญัญำเงนิกู ้
และ ตัว๋สญัญำใช้เงนิมีระยะเวลำ 6.5 ปี และ 5 ปี และมีอตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบัร้อยละ 5.25 และ ร้อยละ MLR ต่อปี 
ตำมล ำดบั 
 

23.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 14,480,396 14,902,777 10,316,800 10,735,581 
ผลประโยชน์เมือ่หลงัออกจำกงำน 375,715 337,075 245,103 232,066 

 14,856,111 15,239,852 10,561,903 10,967,647 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24 คดีฟ้องร้อง 

 
คดคีวำมทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไมม่คีวำมเคลื่อนไหวนอกจำกคดคีวำมดงัต่อไปนี้ 

 
24.1 ในปี พ.ศ. 2561 ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเกบ็และจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค ์ไดฟ้้องบรษิทั

เป็นจ ำเลยในคดีแพ่ง เพื่อเรยีกร้องค่ำสนิจ้ำงและค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ล้ำนบำท ส ำหรบังำนก่อสร้ำงที่
ผู้ร ับเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระค่ำเสยีหำยพรอ้มดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ลำ้นบำท ต่อมำบรษิทัไดย้ืน่อุทธรณ์
ต่อศำลอุทธรณ์ ในเดือนมีนำคม พ.ศ 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำแก้ให้บรษิัทช ำระค่ำเสยีหำยพร้อมดอกเบี้ย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 9.89 ลำ้นบำท บรษิทัไดเ้ขำ้เจรจำเพื่อปรบัลดยอดหนี้ลงเหลอื 9.50 ลำ้นบำท และไดช้ ำระเงนิตำมค ำพพิำกษำ
ใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เมือ่วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
24.2 ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำ เรยีกคนืเงนิประกนัควำมเสยีหำย

ของถงัก๊ำซ ปิโตรเลยีมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกคำ้ของบรษิัทในจ ำนวนเงนิ 2.94 ล้ำนบำท ขณะนี้คดดีงักล่ำวยงัอยู ่
ในขัน้ตอนของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท คำดว่ำบรษิัทจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้ง
ดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
25 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
25.1 ในระหว่ำงไตรมำสที ่3 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซือ้หุน้ทุนคนืตำมโครงกำรซือ้หุน้คนืโดยวธิกีำรซื้อในตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยรวมเป็นจ ำนวน 1,974,224 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ทุนซือ้คนื 394,000 หุน้ 
 
25.2 เมื่อวนัที ่17 กรกฏำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ่ำยช ำระเงนิลงทุน

เป็นจ ำนวนเงนิ 17,999,700 บำท เพื่อหุน้สำมญัของบรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั จ ำนวน 179,997 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุ้นละ 100 บำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำย บรษิทั วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ำกดั เป็น
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและด ำเนินธุรกจิดำ้นรำ้นอำหำร 
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