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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบั เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

ค่าเผือ่สินทรพัยส์ญูหาย - ถงับรรจแุกส๊ขนาดเลก็  
  

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 ซึง่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลู
เกี่ยวกบัค่าเผื่อสนิทรพัย์สูญหาย - ถงับรรจุแก๊สขนาดเล็กที่
กลุ่มกจิการรบัรูค้่าเผื่อสนิคา้สูญหายจ านวน 247.85 ล้านบาท 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ ถงับรรจุ
แก๊สถูกใช้งานอยู่ในเคหะสถานของผู้ใช้แก๊ส และไม่สามารถ 
ทีจ่ะตรวจสอบความมตีวัตนได ้
 
ผู้บริหารประมาณค่าเผื่อสินทรัพย์สูญหายส าหรับถังแก๊ส 
ตามปรมิาณที่รายงานโดยผู้ประเมนิอสิระ ซึ่งใช้ขอ้สมมุตฐิาน
อตัราหมุนเวยีนของถงัแก๊ส และผลจากการตรวจนับถงัแก๊ส 
ทีโ่รงบรรจุเป็นเกณฑใ์นการประเมนิ ปรมิาณถงัแก๊สทีป่ระเมนิ
ไม่อาจสรุปไดว้่าเป็นจ านวนทีแ่น่นอนแต่จดัท าการประเมนิขึน้
ตามหลกัวชิาการของการประเมิน และเป็นประมาณการที่ดี
ที่สุดของผู้บรหิารเกี่ยวกบัปรมิาณถงัแก๊สที่สูญหาย ผู้บรหิาร 
ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิจ านวนถงัแก๊สอย่างสม ่าเสมอทุก ๆ สามปี 
การประเมินครัง้หลังสุดจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และจะถึงก าหนด 
การประเมนิครัง้ต่อไปในปี พ.ศ. 2564 
 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ผู้บรหิารได้จดัท ารายงานความเคลื่อนไหว
ของจ านวนและมูลค่าของถงัแก๊สทีใ่ชว้ธิตีน้ทุนเขา้ก่อนออกก่อน 
และได้มาซึ่งยอดคงเหลือของถงัแก๊ส ณ วนัที่สิ้นปี ผู้บรหิาร
เชื่อมัน่ในรายงานดงักล่าวและเชื่อว่าค่าเผื่อสนิทรพัย์สูญหาย 
ทีบ่นัทกึไวย้งัไมต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามเหมาะสม 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว เนื่องจาก
มูลค่าของค่าเผื่อสนิทรพัย์สูญหายมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ 
และในการประมาณการค่าเผื่อสนิทรพัยส์ญูหายดงักล่าวขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิาร 

เนื่องจากรอบการประเมินจ านวนถังแก๊สของกลุ่มกิจการ 
ยงัไม่ครบก าหนด ขา้พเจา้จงึประเมนิความสมเหตุสมผลของ
ค่าเผื่อสินทรพัย์สูญหาย - ถังบรรจุแก๊สขนาดเล็ก โดยใช้ 
ผลการประเมินจ านวนถังแก๊สซึ่งจดัท าขึ้นในปี  พ.ศ. 2561 
เป็นยอดยกมาส าหรบัปี พ.ศ. 2562 และทดสอบความเคลื่อนไหว
ของถังแก๊สตามทะเบียนสินทรพัย์ที่จดัท าโดยกลุ่มกิจการ
ส าหรบัปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เพื่อใหไ้ดม้าซึง่จ านวน
ถงัแก๊ส ณ วนัสิน้ปี พ.ศ. 2563 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าในปี พ.ศ. 2561 ขา้พเจ้าทดสอบ
ความน่าเชื่อถอืของรายงานการประเมนิจ านวนถงัแก๊สทีจ่ดัท า
โดยผูป้ระเมนิอสิระ และเปรยีบเทยีบจ านวนถงัแก๊สในรายงาน
การประเมนิกบัทะเบยีนทรพัย์สนิของบรษิทั ขา้พเจา้พบว่า
จ านวนถงัแก๊สจากแหล่งขอ้มลูทัง้สองแห่งมคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
ขา้พเจา้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของถงัแก๊สในปี พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้ 
 
• ทดสอบความเคลื่อนไหวตามทีบ่นัทกึในทะเบยีนสนิทรพัย์

ของกลุ่มกจิการกบัใบก ากบัสนิคา้ของผูข้ายและใบก ากบั
สินค้าขายของกลุ่มกิจการ รวมถึงรายงานการท าลาย 
ถงัแก๊ส 
 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของค่าเผื่อสินทรัพย์สูญหาย  
โดยพจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของทะเบยีนสนิทรพัย์จาก
การทดสอบขา้งตน้ 

 
ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นที่มีสาระส าคัญจากการปฏิบัติงาน
ดงักล่าว 

  
 



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

เงินมดัจ ารบัค่าถงับรรจแุกส๊ขนาดเลก็ 
 

 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25 ซึง่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัเงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเล็ก ซึ่งประกอบดว้ย 
เงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ และประมาณการเงนิมดัจ า
รบัจ านวน 2,221 ล้านบาท และ 1,271 ล้านบาท ตามล าดับ  
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของหนี้สนิรวมของกลุ่มกจิการ 
 
เงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ บนัทกึตามจ านวนเงนิสด
ทีไ่ดร้บัจรงิจากลูกคา้ เมื่อกลุ่มกจิการไดร้บัเงนิและออกใบเสรจ็ 
รบัเงนิใหก้บัลกูคา้ 
 
ส าหรบัประมาณการเงนิมัดจ ารบั ผู้บริหารประมาณจ านวน 
ถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึจ านวนถงัแก๊ส
ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ และใชค้่าเฉลี่ยของเงนิมดัจ าของ
ถังแก๊สในแต่ละปีในการค านวณประมาณการเงินมัดจ ารับ 
ผู้บริหารเชื่อว่าประมาณการดังกล่าวสะท้อนถึงหนี้สินที่อาจ 
เกิดจากการคืนเงนิมดัจ าโดยแสดงไว้ในงบการเงนิด้วยความ
รอบคอบและดว้ยหลกัความระมดัระวงัอยา่งเตม็ที ่
 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ผูบ้รหิารไดจ้ดัท ารายงานความเคลื่อนไหว
ของเงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊ส ตามจ านวนเงนิสดที่ได้รบัจรงิ 
และเงนิสดทีจ่่ายคนืลูกคา้ ไดม้าซึ่งยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ารบั 
ผู้บริหารเชื่อในความถูกต้องของรายงานดังกล่าวและเชื่อว่า
จ านวนของประมาณการเงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเล็ก 
ที่บันทึกไว้มีความเหมาะสมและยงัไม่ต้องปรบัปรุงส าหรบัปี 
พ.ศ. 2563 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว เนื่องจาก
มูลค่าของเงินมัดจ ารบัมีสาระส าคัญต่องบการเงนิ และในการ
ประมาณเงนิมดัจ ารบัขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิาร 

เนื่องจากประมาณการเงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็
จดัท าขึน้โดยยดึปรมิาณถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนอยู่ในตลาด ขา้พเจา้
ได้ใช้วิธีการตรวจสอบปริมาณถังแก๊สตามที่อธิบายไว้ใน 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบเกีย่วกบัค่าเผื่อสนิทรพัยส์ญูหาย 
- ถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ในปี พ.ศ. 2561 ขา้พเจา้ทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของรายงานการประเมินจ านวนถังแก๊ส 
ที่จดัท าโดยผู้ประเมนิอสิระ และเปรยีบเทยีบจ านวนถงัแก๊ส 
ในรายงานการประเมนิกบัรายละเอยีดเงนิมดัจ ารบัของบรษิทั 
ข้าพเจ้าพบว่าจ านวนถังแก๊สจากแหล่งข้อมูลทัง้สองแห่ง 
มคีวามสอดคลอ้งกนั 
 
ขา้พเจา้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงนิมดัจ ารบัค่าถงับรรจุ
แก๊สในปี พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้ 
 
• ทดสอบความเคลื่อนไหวตามที่บันทึกในเงินมัดจ ารับ 

ค่าถังบรรจุแก๊ส กับใบเสร็จรับเงินค่าเงินมัดจ า และ
เอกสารรบัคืนเงินมดัจ าที่ออกให้ลูกค้า รวมถึงรายงาน
ความเคลื่อนไหวของเงนิฝากธนาคาร  

• ประเมินความเหมาะสมของประมาณการเงนิมดัจ ารบั 
ค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็โดยพจิารณาจากความน่าเชื่อถอื
ของรายงานความเคลื่อนไหวของเงนิมดัจ ารบัจากการทดสอบ
ขา้งตน้ 

 
ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นที่มีสาระส าคัญจากการปฏิบัติงาน
ดงักล่าว 

  

 



 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิ(รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ขอ้ 6.7, 6.9, 6.14, 6.15, 6.19, และ 6.21 
ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเห็นของขา้พเจ้าไม่ได้
เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกดิ 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 
ได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้ 
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
วา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 13 209,572,921 - 209,572,921 -

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

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 12 872,577,990 939,713,165 934,371,161 1,037,607,272

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.3 - - - 35,000,000

สนิคา้คงเหลอื 14 303,809,721 201,482,108 293,195,031 189,055,487

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,262,981 9,778,268 4,289,711 6,768,326

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,042,366,039 2,222,257,171 1,927,540,908 2,201,831,522

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 36 316,123,125 667,378,876 302,766,625 655,221,876

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 - - 482,149,065 432,149,065

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.4 - - 47,700,000 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 16 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 17 2,925,698,763 2,750,785,226 2,699,388,376 2,519,352,365

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 433,558,018 - 395,752,732 -

คา่ความนิยม 19 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20 258,521,276 50,521,422 203,917,719 29,634,043

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 10,921,825 10,788,052 8,762,842 9,133,617

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 71,907,587 134,730,301 68,186,155 133,537,837

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,228,962,828 3,826,732,112 4,285,948,302 3,856,649,592

รวมสินทรพัย  ์ 6,271,328,867 6,048,989,283 6,213,489,210 6,058,481,114

กรรมการ  ______________________________________      กรรมการ  ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 20,000,000 20,000,000 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 22 746,093,836 989,584,840 725,231,714 991,498,210

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 23 54,860,658 46,512,000 54,860,658 46,512,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 23 43,866,499 - 37,290,652 -

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 30,083,429 37,389,102 28,809,980 37,210,731

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 60,540,316 60,314,004 59,633,896 59,326,628

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  955,444,738 1,153,799,946 905,826,900 1,134,547,569

หนี้สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23 88,924,091 116,896,500 88,924,091 116,896,500

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 23 368,080,680 - 337,471,583 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001

เงนิมดัจาํรบั 25 3,492,116,416 3,416,288,896 3,491,002,353 3,416,210,251

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21 16,891,507 17,465,001 - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 13,465,790 8,114,421 13,441,791 8,114,421

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน                  4,022,035,053 3,600,127,864 3,963,320,681 3,572,575,173

รวมหนี้สิน 4,977,479,791 4,753,927,810 4,869,147,581 4,707,122,742

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

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 26 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 23,552,045 15,042,919 23,552,045 15,042,919

กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 243,707,095 211,579,388 318,071,458 285,815,453

หุน้ทุนซือ้คนื 26 (47,781,874) - (47,781,874) -

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,269,977,401 1,277,122,442 1,344,341,629 1,351,358,372

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 23,871,675 17,939,031 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,293,849,076 1,295,061,473 1,344,341,629 1,351,358,372

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,271,328,867 6,048,989,283 6,213,489,210 6,058,481,114

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 11,856,372,602 14,127,428,125 11,789,304,946 14,118,573,816

รายไดจ้ากการบรกิาร 21,435,042 26,957,982 - -

รวมรายได้ 11,877,807,644 14,154,386,107 11,789,304,946 14,118,573,816

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (11,226,620,456) (13,404,427,053) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

ตน้ทุนบรกิาร (10,084,890) (16,387,211) - -

รวมต้นทนุ (11,236,705,346) (13,420,814,264) (11,228,887,837) (13,452,443,317)

กาํไรข ัน้ต้น 641,102,298 733,571,843 560,417,109 666,130,499

รายไดอ้ื่น 28 194,359,141 311,308,985 197,676,827 311,240,557

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (250,649,805) (291,678,422) (230,280,170) (251,362,146)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (350,791,010) (391,966,141) (292,729,752) (332,358,369)

ตน้ทุนทางการเงนิ (20,735,852) (3,429,960) (19,000,097) (2,633,415)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126

ภาษเีงนิได้ 30 (46,548,010) (68,742,414) (45,901,401) (71,835,694)

กาํไรสาํหรบัปี 166,736,762 289,063,891 170,182,516 319,181,432

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

   รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 1,486,623 - 1,148,361

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี - (5,946,490) - (4,593,446)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 166,736,762 283,117,401 170,182,516 314,587,986

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

- บรษิทัใหญ่ 170,054,218 290,494,480 170,182,516 319,181,432

- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (3,317,456) (1,430,589) - -

166,736,762 289,063,891 170,182,516 319,181,432

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

- บรษิทัใหญ่ 170,054,218 284,547,990 170,182,516 314,587,986

- สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (3,317,456) (1,430,589) - -

166,736,762 283,117,401 170,182,516 314,587,986

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 31 0.33 0.56 0.33 0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

องคป์ระกอบอื่น

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทนุจาก กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไม่ได้จดัสรร การเปลี่ยนแปลง ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเล ียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) 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 33 - - - - - - - 19,338,538 19,338,538
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 27 - - 15,042,919 (15,042,919) - - - - -
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นในบรษิทัยอ่ย - - - - - 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

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

การจดัตัง้บรษิทัยอ่ย - - - - - - - 9,250,100 9,250,100
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 27 - - 8,509,126 (8,509,126) - - - - -
เงนิปันผล 32 - - - (129,417,385) - - (129,417,385) - (129,417,385)
หุน้ทุนซือ้คนื 26 - - - - (47,781,874) - (47,781,874) - (47,781,874)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 170,054,218 - - 170,054,218 (3,317,456) 166,736,762

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 518,500,000 532,000,000 23,552,045 243,707,095 (47,781,874) 135 1,269,977,401 23,871,675 1,293,849,076

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและ ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) หุ้นทุนซื้อคืน เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 27 - - 15,042,919 (15,042,919) - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 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

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 518,500,000 532,000,000 15,042,919 285,815,453 - 1,351,358,372

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 27 - - 8,509,126 (8,509,126) - -

เงนิปันผล 32 (129,417,385) - (129,417,385)

หุน้ทุนซือ้คนื 26 - - - - (47,781,874) (47,781,874)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 170,182,516 - 170,182,516

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 518,500,000 532,000,000 23,552,045 318,071,458 (47,781,874) 1,344,341,629

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126

รายการปรบัปรงุคา่ใชจ้า่ย

คา่เสือ่มราคา 16,17 263,030,794 274,249,505 241,654,943 235,693,722

คา่ตดัจาํหน่าย 18,20 69,283,586 9,348,810 63,207,638 4,353,592

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 28 (14,071,068) (12,074,634) (10,559,002) (8,594,019)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 17 10,335,556 14,271,599 - 2,449,322

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 5,834,736 - 5,834,736 -

(กาํไร) ขาดทุนจากสญัญาเชา่ทางการเงนิ (587,468) 8,346,130 (587,468) 1,507,338

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 19 1,000,000 3,400,700 1,000,000 3,400,700

กลบัรายการคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู - (11,196,775) - (10,714,095)

กลบัรายการคา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,439,109) - (4,596,873) -

กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้ 13ข - (5,459,556) - (5,459,556)

กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   วดัมลูคา่ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 13ข (1,778,072) - (1,778,072) -

รายไดค้า่เชา่รบัจากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 16 (7,555,047) (872,796) (7,110,421) (592,431)

รายไดด้อกเบีย้รบั 28 (6,358,170) (8,427,208) (6,833,830) (9,928,722)

ตน้ทุนทางการเงนิ 20,735,852 3,429,960 19,000,097 2,633,415

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิ - (8,087,409) - (8,087,409)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 6,625,880 11,545,937 3,578,259 9,113,940

556,342,242 636,280,568 518,893,924 606,792,923

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 89,915,040 171,247,072 127,205,402 (203,417)

-  สนิคา้คงเหลอื (102,327,613) (13,922,896) (104,139,544) (27,403,560)

-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,496,293 11,079,052 2,478,615 10,434,593

-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 351,255,751 4,186,902 352,455,251 (5,139,587)

-  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนถอืไวเ้พือ่ขาย - 63,125,569 - 63,125,569

-  คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า - 5,493,776 - 5,493,776

-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 62,822,714 (93,279,024) 65,351,682 (92,832,408)

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (222,110,858) (217,917,214) (231,132,416) (52,133,435)

-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 226,312 10,426,661 307,268 10,362,247

-  เงนิมดัจาํรบั 75,827,520 31,477,345 74,792,102 31,398,700

-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 (5,432,357) (3,365,181) (2,451,397) (1,676,176)

-  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5,351,369 - 5,327,370 -

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 814,366,413 604,832,630 809,088,257 548,219,225

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ยกมา) 814,366,413 604,832,630 809,088,257 548,219,225

หกั   จา่ยดอกเบีย้ (20,879,447) (3,538,486) (19,143,691) (2,530,217)

       จา่ยภาษเีงนิได้ (54,385,615) (69,609,283) (53,931,377) (66,168,490)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 739,101,351 531,684,861 736,013,189 479,520,518

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 13ข 280,000,000 - 280,000,000 -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ

วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 13ข (80,000,000) - (80,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 302,707,877 - 302,707,877

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ - (302,707,877) - (302,707,877)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.3 - - 35,000,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34.4 - - (47,700,000) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (496,339,208) (352,537,068) (473,808,986) (332,930,459)

เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่รบั

   จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 16 7,555,047 872,796 7,110,421 592,431

ตน้ทุนการกูย้มื (7,066,741) (9,492,198) (7,066,741) (9,492,198)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (200,170,110) (10,486,767) (179,053,741) (3,500,000)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 16 (44,701,599) (12,955,384) (44,701,599) (12,955,384)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 33 - (158,274,000) - -

เงนิสดจา่ยเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 15.1 - - (50,000,000) (170,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 15,645,671 22,780,387 11,866,982 8,594,148

ดอกเบีย้รบั 7,429,990 7,397,823 8,030,329 9,926,503

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (517,646,950) (512,694,411) (540,323,335) (509,764,959)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 154 - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 100 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.2 120,000,000 96,928,152 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23.2 (120,000,000) (96,920,725) - -

เงนิสดจา่ยคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 23.1 (38,977,846) (5,808,400) (38,360,348) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.3 27,656,484 - 27,656,484 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.3 (47,280,235) (46,512,000) (47,280,235) (46,512,000)

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล 32 (129,417,385) - (129,417,385) -

เงนิสดจา่ยซือ้หุน้คนื 26 (47,781,874) - (47,781,874) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (235,800,756) (52,312,819) (235,183,358) (46,512,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (14,346,355) (33,322,369) (39,493,504) (76,756,441)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ยอดหน้ีคา้งชาํระจากการซือ้อุปกรณ์ 31,702,859 62,868,010 27,793,614 62,784,099

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 10,000,000 71,400 - -

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

เพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ

จากการแลกเปลีย่นของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 500,000 - - -

เพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ

จากการแลกเปลีย่นของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8,750,000 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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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 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทั 
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) เกิดจำกกำรควบรวมกนัของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(“PICNIC”) และบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“WG”) เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 ตำมพระรำชบญัญตัิ
บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ในกำรควบรวมกจิกำร บรษิทัไดร้บัโอนซึง่ทรพัยส์นิ หนี้ สทิธ ิหน้ำที ่ธุรกจิและควำมรบัผดิชอบ
ทัง้หมดของทัง้ PICNIC และ WG รวมทัง้คดีฟ้องร้องและภำระผูกพนั โดยที่ PICNIC และ WG หมดสภำพจำกกำรเป็น 
นิตบิุคคลตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในช่วงเดอืน
มนีำคม ถงึ พฤษภำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดป้ระกำศมำตรกำรใหปิ้ดหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นอำหำร และโรงแรมซึง่เป็นลกูคำ้หลกั
ของบรษิทั เพื่อป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ซึง่กำรปิดสถำนทีเ่หล่ำนัน้ไดส้ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและควำมตอ้งกำรใช้
ก๊ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรลดลง 
 
อยำ่งไรกต็ำม เมือ่ปลำยเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 รฐับำลไทยไดม้มีำตรำกำรในกำรผอ่นปรน เพือ่ใหส้ถำนทีเ่หล่ำนัน้กลบัมำ
เปิดไดต้ำมปกต ิท ำใหค้วำมตอ้งกำรในใชก๊้ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวอย่ำงมีประสทิธิผล ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรมเีงนิสดและเงนิทุนหมุนเวยีนที่เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนและมีสภำพคล่อง  
ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่องได ้
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและข้อก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิยกเวน้ สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี  
ทีส่ ำคญั และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ
กจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืควำมซบัซอ้นหรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบ
กำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่ี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32    เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7   เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9   เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ

    ในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหมใ่นกำรจดัประเภท
และกำรวดัมลูคำ่ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และใหท้ำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำง  
ในหลกักำรรบัรูร้ำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounging 
mismatch) และให้แนวปฏิบตัใินรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำร  
ว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
ในรำยละเอยีด 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิ
ส ำหรบักำรถอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้
และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ซึง่กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมลูค่ำของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ย 
หลกักำรใหม่ยงัรวมถึงกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์  
ทีเ่กดิจำกสญัญำ ซึ่งกจิกำรจะต้องพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำร
เริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ
มำถือปฏบิตั ิโดยผลกระทบที่เกดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวได้อธบิำยไวใ้น  
หมำยเหตุ 5 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ  
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำ 
ถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงกลุ่มกิจกำรน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบังบกำรเงินส ำหรบัปีรำยงำน 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกจิต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อย  ซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดย
ใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 
 กำรน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตักิ่อนส่งผลให้รำยกำรกำรไดม้ำของกลุ่มสนิทรพัยท์ีเ่คยถอืปฏบิตัเิป็นกำรไดม้ำซึง่
ธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดถู้กประเมนิใหม่เป็นกำรซื้อสนิทรพัย์
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (หมำยเหต ุ20) 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เติมหลกักำรใหม่และ 

แนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดยีวหรอืส่วนของกิจกำรหรอืประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ  

1 แหง่ ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรพัย์และหนี้สินใน  
งบกำรเงิน รวมทัง้ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำ
ทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมูลค่ำในกำ รรำยงำน 
ทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนด
กำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำก  
กำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ เชน่ อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิทีก่ ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้มื (Interbank offer rates 
- IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

21 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มบีงัคบัใช ้
ในรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ (ต่อ) 
 
ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 

เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ   
”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  
และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 
ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้  
มำใชเ้ป็นครัง้แรก  
 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
หมำยเหตุนี้อธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง  
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัิ
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6.7, 6.15 และ 6.16 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชีใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงที่เกิดจำกกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ก - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ข 939,713,165 - (2,037,431) 937,675,734 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,347,508,014 - (2,037,431) 1,345,470,583 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ข - - 475,100,078 475,100,078 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ข 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      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ข - - 34,157,765 34,157,765 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  - - 34,157,765 34,157,765 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ข - - 395,487,224 395,487,224 

รวมหน้ีไม่หมุนเวียน  - - 395,487,224 395,487,224 
      

รวมหน้ีสิน  - - 429,644,989 429,644,989 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

TFRS 16 
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย      
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ก - 407,794,849 - 407,794,849 
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 407,794,849 (407,794,849) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ข 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 ้ ข - - 452,542,831 452,542,831 
คำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ข 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      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
  ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ข - - 33,049,384 33,049,384 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  - - 33,049,384 33,049,384 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ข - - 374,038,358 374,038,358 

รวมหน้ีไม่หมุนเวียน  - - 374,038,358 374,038,358 
      

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

หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม่ (หมำยเหตุ 5.1) 
ข) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 5.2)  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 

 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหต ุ

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 663,488,781 663,488,781 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ก 407,794,849 - 

 
407,794,849 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่  - 897,599,238 897,599,238 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั  - 667,378,876 667,378,876 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น  - 38,105,126 38,105,126 

  407,794,849 2,266,572,021 2,674,366,870 

 
  งบกำรเงินรวม 

 
 
 
 

 มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  - 20,000,000 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่  - 900,105,019 900,105,019 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 163,408,500 163,408,500 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 429,644,989 429,644,989 
เงนิมดัจ ำรบั  - 3,416,288,896 3,416,288,896 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่  - 16,550,396 16,550,396 

     - 4,945,997,800 4,945,997,800 
 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

25 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ (ต่อ) 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหต ุ

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  - 525,605,588 525,605,588 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ก 407,794,849 - 

 
407,794,849 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่  - 1,002,577,844 1,002,577,844 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
- 35,000,000 

 
35,000,000 

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั  - 655,221,876 655,221,876 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น  - 36,912,662 36,912,662 

  407,794,849 2,255,317,970 2,663,112,819 

 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 
 
 
 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

(FVPL) 
บำท 

รำคำทุนตดั 
จ ำหน่ำย 

บำท 

 
 

รวม 
บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ - 911,491,073 911,491,073 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 163,408,500 163,408,500 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 407,087,742 407,087,742 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,416,210,251 3,416,210,251 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอืน่ - 12,347,990 12,347,990 

 - 4,910,545,556 4,910,545,556 

 
หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

5.2 สญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร
อุปกรณ์ และ ยำนพำหนะ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 4.88 ถงึ รอ้ยละ 5.38 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้   
กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 
มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำ
เช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิ 
กำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือ
ปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

 
งบกำรเงิน 

รวม 
งบกำรเงิน 

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 24,981,764 26,788,058 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 429,644,989 407,087,742 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 34,157,765 33,049,384 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 395,487,224 374,038,358 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

27 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก (ต่อ) 
 

5.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 

วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร 
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหมว่่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิ
วำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 
 

6 นโยบำยกำรบญัชี  
 

6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 

บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บั  
กำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนเกี่ยวกบักำรซื้อเงนิลงทุนจะถูกรบัรู้
เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครอง 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัยอ่ยกบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้  
เงนิลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูคำ่
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วน
กำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรรว่มคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

6.2 กำรรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ำยุติธรรม 
ของส่วนได้เสียในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซื้อ)  
ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้ับทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
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6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนใชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำรหรอืวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอื  
จ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม  
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

6.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิค้ำและ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ  
ซึง่ลกูหนี้โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้  
ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.7(ฉ) 
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6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดย  
วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ 
เชน่ คำ่อำกรขำเขำ้และคำ่ขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด สว่นลดจำกกำรรบัประกนัสนิคำ้ หรอืสว่นลดกำรน ำ
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (rebate) มูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกตทิีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธิุรกจิ 
หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผือ่กำรลดมลูคำ่
ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะ
กำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) 

และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำร
บรหิำรสนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรค้ำ  
ซึง่เป็นวนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ออกเมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอน  
ควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) กำรวดัมูลค่ำ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุน 
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหน้ี 
 

กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยูก่บัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภท
ตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
ซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้
จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรู้โดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน  และแสดงรำยกำรในก ำไร/
(ขำดทุน)อื่นพร้อมกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) – สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่ ก) 
รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดั
มูลค่ำด้วย FVOCI  และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมือ่กลุ่มกจิกำร
ตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
จะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ย  
จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้
เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรือขำดทุน 
ทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน) อื่น
ในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสม
ดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำก
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรบัรู้ในรำยกำรก ำไร/
ขำดทุนอื่น ในงบก ำไรขำดทุนเบจ็เสรจ็ 
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรด้อยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของ
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใชก้ำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพจิำรณำ 
กำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวจะพจิำรณำวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอยำ่งมนียัส ำคญัหรอืไม ่ 
 
ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยคำ่ตำมประมำณกำร
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่  1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
(Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตำมวธิอีย่ำงง่ำย 
(Simplified approach) ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต  
มำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ กำรดอ้ยคำ่ที่
รบัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรวมอยูใ่นรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
ฉ) กำรด้อยค่ำ (ต่อ) 

 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป 
(General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้
พจิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำง
กำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำร
ผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคต
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมด 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
ทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีต่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 

และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่นรำยกำร
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุ 5.1  
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่หมำยถงึ
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่  
ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุน
เผือ่ขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ  
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

6.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวัดมูลค่ำด้ วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับ 
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมูลค่ำของสนิทรพัย์(หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย)
เพื่อให้เท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึ้นในมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของ
สนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย)ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิทีไ่ดถู้กจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไว้
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนรว่มทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัยอ่ยทีซ่ือ้มำโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขำยต่อ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก  
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6.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

อสงัหำริมทรพัย์ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์ 
จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิม่ขึ้นของมูลค่ำของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มไีว้ใช้งำนโดยกิจกำรใน 
กลุ่มกจิกำร  
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่ 
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อ 
กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 

ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง  
เพือ่ทีปั่นสว่นรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 

อำคำรและระบบสำธำรณูปโภค 10 - 30 ปี 
 

ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำร
พยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีว่ดัดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

6.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุน
ทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้  
 

ส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็ก ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในตลำดและถูกใช้งำนอยู่ตำมครวัเรือนและสถำนที่ประกอบกำร  
ของผูบ้รโิภค แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อสนิทรพัยส์ญูหำย บรษิทัจดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระ
ท ำกำรประเมนิปรมิำณถงัแก๊สที่หมุนเวยีนในตลำดและที่ผู้บรโิภคใช้งำนอยู่ และตัง้ค่ำเผื่อสนิทรพัย์สูญหำยตำมที่ 
ผูป้ระเมนิรำยงำนไว ้บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประเมนิทุก 3 ปี และเมือ่เป็นทีแ่น่ใจวำ่ถงัแก๊สไดเ้กดิควำมสญูหำยจรงิ บรษิทั 
จะตดัจ ำหน่ำยถงัแก๊สดงักล่ำวออกจำกบญัช ี
 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้ 
อย่ำงน่ำเชื่อถอื และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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6.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
ทีด่นิไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค 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 กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีทีมู่ลค่ำตำมบญัชสีูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื มูลค่ำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำ 
จะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6.14) 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชผีลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสทุธิในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.11 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยมทุกปี และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้
วำ่ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดังกล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้จะต้องเป็น  
หน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประเมินค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรภำยในกิจกำร ซื่งก็คอื  
สว่นงำนด ำเนินงำน 
 

6.12 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำแสดงในรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม คำ่ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง ตำมระยะเวลำสทิธกิำรเชำ่
ทีไ่ดร้บัโดยประมำณเป็นระยะเวลำ 12 - 30 ปี 
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6.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
6.13.1 เครื่องหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องหมำยกำรค้ำเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจร้ำนอำหำร 
ของบรษิทัแสดงรำคำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุน
ของเครือ่งหมำยกำรคำ้ตำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 10 - 20 ปี 
 
สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรไดม้ำและ 
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 - 10 ปี 

 
6.13.2 สิทธ์ิใบอนุญำต 

 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิใ์บอนุญำต ถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำร 
ใหป้ระโยชน์ 10 - 20 ปี 
 

6.13.3 สญัญำแกส๊บิวเทนและสญัญำใช้บริกำรพืน้ท่ีถงัเกบ็ส ำรองกำ๊ซปิโตรเลียม 
 
สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพื้นทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมกจิกำร จะรบัรู้
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญำแก๊สบวิเทนและสญัญำใชบ้รกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีม 
มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม วธิตีดัจ ำหน่ำยจะใชว้ธิี
เสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 1 และ 5 ปีตำมล ำดบั 
 

6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์(ต่อ) 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็น 
ขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยคำ่ ในกำรพจิำรณำวำ่สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีย่งัไมพ่รอ้มใชง้ำน ทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้ง
ด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19  
ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
 

6.15 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเชำ่ 
 
กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำ 
ทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำร  
เป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็น
กำรเชำ่เท่ำนัน้  
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6.15 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 

กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่
น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน  
 

ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บั
กำรลดค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ได้รบัส่วนลด 
ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรคำ่เสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง จ ำนวน 1.94 ล้ำนบำท และ 1.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 0.79 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำร
ใชแ้ละวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่ 
 

 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่
ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
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6.15 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ (ต่อ) 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูคำ่
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรู้ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบั
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ค่ำเช่ำจ่ำย  
ตำมสญัญำส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของดชันีรำคำผูบ้รโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระคำ่เช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ 
ทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอือตัรำ ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติกลุ่มกจิกำรอำจไดร้บัหนงัสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำร
ส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเชำ่  
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ   
ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่
ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำ
กำรใหเ้ชำ่ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.16 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอื  
ตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น 

โดยไมส่ำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอยำ่งไมม่กี ำหนดไดน้ัน้ เครือ่งมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของ  
กลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัตำมสญัญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกี
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ข) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ
หนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำ
วำ่รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม ่หำกเขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้ง
รบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำ
ตำมบญัชทีีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม  
(Original effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นใน
ก ำไรหรอืขำดทุน 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.16 หน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สดุก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูคำ่
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย  
จ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสัญญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ 
หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนให้กบั
กจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.17 กำรปรบัโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรหรือบริษทัเป็นลกูหน้ี 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรโอนสนิทรพัยห์รอืหุน้ทุนเพื่อจ่ำยช ำระหนี้ในกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ ส่วนเกนิระหว่ำงมลูคำ่ตำมบญัชขีอง
หนี้ที่ช ำระ (รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย ส่วนเกนิหรอืส่วนลดที่ยงัไม่ได้ตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและต้นทุนกำรออก 
ตรำสำร) กบัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืส่วนได้เสยีที่โอนให้กบัเจ้ำหนี้ได้บนัทกึเป็นรำยกำรก ำไรจำกกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ 
 
ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำยและค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นทีเ่กดิจำกกำรโอนหุน้ทุนของกลุ่มกจิกำรใหแ้ก่เจำ้หนี้ไดน้ ำไปหกั
จำกจ ำนวนที่บนัทกึในส่วนของเจ้ำของ ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นทัง้หมดที่เกิดจำกกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้ได้น ำไป  
หกัจำกก ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หำกไม่มกี ำไรจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ใหบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงงวด  
ทีเ่กดิขึน้ 
 
เมื่อกำรปรบัโครงสร้ำงหนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช ำระหนี้ กลุ่มกิจกำรบนัทกึผลกระทบที่เกิดขึ้น
นบัตัง้แต่วนัทีป่รบัโครงสรำ้งหนี้จนถงึวนัครบก ำหนดของหนี้ตำมเงือ่นไขใหม ่ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.18 ต้นทุนกำรกู้ยืม  

 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลติสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข โดยสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรยีม
สนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุน
ของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำ
ทุนของสนิทรพัยส์ิน้สดุลงเมือ่กำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้
ตำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.19 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได้จะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรู้
โดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ  
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.19 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็น
สถำนกำรณ์ที่มคีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้น  
ในอนำคตเพือ่จะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิกำรจะลดมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์
จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
6.20.1 ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบญัช ีเชน่ เงนิเดอืน ลำประจ ำปี ลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยคำ่แรง โบนสั และคำ่รกัษำพยำบำลของพนกังำน
ปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะ
บนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 

 
6.20.2 โครงกำรสมทบเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบักลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้ง
จ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อได้จ่ำยเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึ
ก ำหนดช ำระ 
 

6.20.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ 
ประมำณกำรไว ้ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต 
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.20.4 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระ
เกนิกวำ่ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป  
และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพจิำรณำเป็นเหตุกำรณ์ทีม่ี
ผลท ำใหเ้กดิภำระผกูพนัในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ในกำรพจิำรณำประมำณกำรหนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจ
เกดิขึน้ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

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

6.23 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีส่ำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ยำ่งอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดง เป็นยอดหกั 
ในสว่นของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถงึตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 
(สุทธจิำกภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของสว่นของเจำ้ของของบรษิทัจนกวำ่
หุน้ทุนซือ้คนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม ่เมือ่มกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซือ้คนืออกไปใหม ่สิง่ตอบแทนใดๆ 
ที่ได้ร ับจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง โดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
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6 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.24 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้ที่เกดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกจิกำรได้รบัจำก  
กำรขนสง่สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้อง 
แยกเป็นแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันสว่นรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละ
ภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ - ขำยปลกีแก๊ส 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรขำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
ที่จะได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร รำยได้จะแสดงด้วยจ ำนวนเงนิสุทธ ิ
จำกภำษขีำย กำรรบัคนื เงนิคนืและสว่นลด โดยไมร่วมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกจิกำรส ำหรบังบกำรเงนิรวม 
 
กำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรขนส่งที่มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมสดัส่วนของระยะเวลำ  
ที่รถขนส่งได้เดนิทำงไปแล้วเทยีบกบัระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรเดนิทำงทัง้หมดของกำรขนส่ง โดยที่ไม่ได้ค ำนึงถึง  
รอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่เชำ่จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
ค่ำใชจ้่ำยเริม่แรกทีเ่กดิขึน้เป็นกำรเฉพำะเพื่อใหเ้กดิสญัญำเช่ำรบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทัง้สิ้นตำมสญัญำ ค่ำเช่ ำ 
ทีอ่ำจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชซีึง่คำ่เชำ่นัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
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6.25 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำร
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6.26 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
สว่นงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของสว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำวำ่คอื คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรยอ่มมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึง่ไดแ้ก่ คำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวน
ของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่ท ำให้เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำร 
ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิกำรจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิ เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้  
 
กลุ่มกจิกำรมสีว่นงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งใน
ดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใช้เป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุก
กจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่มี
สนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่
แก่ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนั
กำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่ได้รบักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำม
น่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดบั A เป็นอยำ่งน้อย  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ 
ในกรณีทีไ่มม่กีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำก
ฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้อ งจะท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
กำรขำยใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยจะช ำระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย 
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นกำรลงทุนทีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อยำ่งสม ่ำเสมอวำ่มคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่ 
 

ข) หลกัประกนั 
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรปูแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ 
ซึง่ใหส้ทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคูส่ญัญำผดินดัตำมเงือ่นไขของสญัญำ 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ (ต่อ) 
 

ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 2 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (หมำยเหตุ 12) 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 34) 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้
TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 
ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลกูหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ  
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติ 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 
และรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรบัเงนิให้กู้ยมืที่มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยง  
ดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 

กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอและกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมีเงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัที
จ ำนวน 649.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: 486.11 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของ 
กลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้  
ซึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 

 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรอง
หมุนเวยีน (จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ 
กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสูง
และอตัรำสว่นสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคมมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
  - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 100,000,000 - 100,000,000 - 
หมดอำยุเกนิกวำ่หน่ึงปี     
  - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 709,771,626 487,428,110 709,771,626 487,428,110 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่ง  
แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 
จะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภำยใต้
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 687,741,239 - - 687,741,239 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 62,264,076 223,278,907 236,396,274 521,939,257 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 830,531,522 316,958,436 236,396,274 1,383,886,232 

 

 งบกำรเงินรวม 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 - - 20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 900,105,019 - - 900,105,019 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  53,292,905 124,153,571 - 177,446,476 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 973,397,924 124,153,571 - 1,097,551,495 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5  ปี รวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 675,976,304 - - 675,976,304 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 54,408,517 199,065,035 226,555,171 480,028,722 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  60,526,207 93,679,529 - 154,205,736 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 790,911,028 292,744,564 226,555,171 1,310,210,762 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1 ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่ง  
แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 
จะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดทีแ่สดงภำยใต้
สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ภำยใน 1 ปี 1 -5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 911,491,073 - - 911,491,073 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  53,292,905 124,153,571 - 177,446,476 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 964,783,978 124,153,571 - 1,088,937,549 
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 

• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์
ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 

ในกำรที่จะรกัษำหรือปรบัระดับโครงสร้ำงของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจต้องปรบัจ ำนวนเงินปันผลจ่ำย  
ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 

 

การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 

• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ 1.2:1 และ 
• อตัรำส่วนตน้ทุนทำงกำรเงนิสทุธติ่อ EBITDA ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 3:1 
 

กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำสว่นทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน  
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8 มูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมคี่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำทำงบญัช ี
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ำยุคงเหลอืเกนิหนึ่งปีของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ คอืเงนิกูย้มืกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิที่มอีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึเชื่อว่ำ  
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่คีวำมต่ำงทีอ่ยำ่งสำระส ำคญักบัมลูคำ่ทำงบญัช ี
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรม
ตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 งบกำรเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 209,572,921 407,794,849 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 101,369,483 56,667,883 

รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 310,942,404 464,462,732 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 

สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 209,572,921 407,794,849 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 79,056,983 34,355,383 

รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 288,629,904 442,150,232 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 :  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์  
แหง่ประเทศไทย 

 

ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกต
ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้

 

ขอ้มลูระดบั 3 :  มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่
สงัเกตไดใ้นตลำด 

 

ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 

ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้
ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้ ๆ  ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ขอ้ 6.14 มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร  
กำรเปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

(ข) ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของ 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคำ่ของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึง่ไดแ้ก่อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ในกำรพจิำรณำ
อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบั
สกุลเงนิที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระ 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนได้เปิดเผยเพิม่เตมิในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิขอ้ 24 
 

(ค) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมทีไ่ดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6.14 มูลค่ำ 
ที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสด พจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณ
ดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 19) 
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9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยูบ่นพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ (ต่อ) 

 
(ง) ค่ำเผือ่สินทรพัยส์ญูหำย - ถงับรรจแุกส๊ขนำดเลก็ 

 
ผู้บริหำรประมำณค่ำเผื่อสินทรพัย์สูญหำยส ำหรบัถงัแก๊สตำมปริมำณที่รำยงำนโดยผู้ประเมินรำคำอิสระปริมำณ 
ถงัแก๊สทีป่ระเมนิไม่อำจสรุปไดว้่ำเป็นจ ำนวนทีแ่น่นอนแต่จดัท ำกำรประเมนิขึน้ตำมหลกัวชิำกำรของกำรประเมนิ และ
เป็นประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดของผูบ้รหิำรเกีย่วกบัปรมิำณถงัแก๊สทีส่ญูหำยผูบ้รหิำรจะจดัใหม้ีกำรประเมนิเป็นประจ ำทุก ๆ 
สำมปี เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่ในประมำณกำรของคำ่เผือ่ 
 

(จ) ประมำณกำรเงินค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจแุกส๊ขนำดเลก็ 
 
ผูบ้รหิำรประมำณกำรเงนิค่ำมดัจ ำรบัค่ำถงัแก๊สทีห่มุนเวยีนและทีใ่ชโ้ดยผูบ้รโิภค โดยยดึปรมิำณถงัแก๊สทีป่ระเมนิโดย  
ผูป้ระเมนิรำคำอสิระเป็นหลกั ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำประมำณกำรดงักล่ำวท ำใหห้นี้สนิทีอ่ำจเกดิจำกกำรคนืเงนิมดัจ ำแสดงไว้
ในงบกำรเงนิดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่
 

(ฉ)    กำรรวมงบกำรเงินของกิจกำรท่ีถือหุ้นในบริษทัน้อยกว่ำร้อยละ 50 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำกลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมทำงพฤตนิยั (De facto control) เหนือบรษิทั บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด
โฮลดิง้ จ ำกดั ถงึแมว้ำ่จะถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 ของสทิธใินกำรออกเสยีง อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีง
ส่วนมำกในคณะกรรมกำรบรหิำรตำมขอ้ตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้น และไม่มขีอ้มูลในอดตีที่ปรำกฎว่ำผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้
รวมกลุ่มเพือ่ใชส้ทิธใินกำรออกเสยีงรว่มกนั 
 

10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
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 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 
1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ซึง่ไดแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร  
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง งบกำรเงินรวม 

 บำท บำท บำท 
    

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 12,685,177,175 192,964,147 12,878,141,322 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (828,804,573) (171,529,105) (1,000,333,678) 

รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 236,487,273 8,747,604 245,234,877 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (11,214,253) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (20,735,852) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   213,284,772 
ภำษเีงนิได ้   (46,548,010) 

ก ำไรสทุธ ิ   166,736,762 
    

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 11,856,372,602 - 11,856,372,602 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 21,435,042 21,435,042 

รวมรำยได ้ 11,856,372,602 21,435,042 11,877,807,644 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 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 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 

กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
 

11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 1,315,974 1,151,106 217,657 269,506 
เงนิฝำกธนำคำร 647,826,452 662,337,675 485,894,427 525,336,082 

 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588 
 

เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูร่ะหวำ่งรอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.13 ถงึ 1.50 ต่อปี) 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอืน่  877,898,897 974,183,582 830,234,299 909,448,208 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 34.2) - - 119,067,207 166,558,169 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (71,737,756) (75,903,018) (63,310,680) (67,859,092) 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 806,161,141 898,280,564 885,990,826 1,008,147,285 

     
ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี 1,784,223,548 1,784,272,009 1,784,223,548 1,784,272,009 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำม TAS 101) (1,784,223,548) (1,784,272,009) (1,784,223,548) (1,784,272,009) 

ลกูหนี้กำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่ง     

   กำรด ำเนนิคด ี- สทุธ ิ - - - - 

     
ลกูหนี้อืน่ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 

ลกูหนี้อืน่ทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิคด ี- สทุธ ิ - - - - 

     
ลกูหนี้อืน่จำกผูร้บัเหมำชว่ง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลกูหนี้อืน่ 63,903,404 39,108,758 56,662,202 34,448,078 
ลกูหนี้ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 164,288 1,940,164 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 15,961,300 17,033,120 8,837,867 10,034,366 
เงนิทดรองจ่ำย 10,426,702 5,125,257 9,842,705 4,650,420 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 33,558,973 35,048,506 23,089,446 30,379,008 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู     
   ตำมTAS 101) (98,218,055) (97,443,441) (90,672,122) (90,672,122) 

ลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 66,416,849 41,432,601 48,380,335 29,459,987 
     

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 872,577,990 939,713,165 934,371,161 1,037,607,272 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
มูลค่ำยติุธรรมของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
เนื่องจำกลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนมลูคำ่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชี 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บรหิำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มลีกัษณะ 
รว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ 
 
ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นพจิำรณำจำกประวตักิำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ  
36 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ 
อตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อให้สะท้อนถงึขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกบั
ปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคทีจ่ะมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำว่ำ อตัรำผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำรว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้รโิภค (CPI) ในประเทศทีก่ลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรนัน้
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด จึงได้ปรับอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ได้จำกประสบกำรณ์ในอดีตเพื่อให้สะท้อนถึง  
กำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงจำกปัจจยัเหล่ำนี้ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำ
ถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำร
พจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของ ลูกหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณ 
โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 71.74 ลำ้นบำท ส ำหรบัลูกหนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูคำ่
โดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
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12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 781,540,580 114,256,050 125,248 4,086,452 74,175,252 974,183,582 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 433,210 2,006,004 101,262 2,286,853 71,075,689 75,903,018 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 715,508,925 79,996,180 874,961 8,242,756 73,276,075 877,898,897 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 496,663 1,405,412 707,402 3,502,842 65,625,437 71,737,756 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้ 908,897,382 95,329,536 104,727 3,869,972 67,804,760 1,076,006,377 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 433,210 2,006,004 101,262 2,111,463 63,207,153 67,859,092 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ถึง ไม่เกิน    เกินกว่ำ  
 ก ำหนดช ำระ 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 12 เดือน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 835,460,239 42,788,049 113,213 4,679,028 66,260,977 949,301,506 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 398,207 900,382 109,468 2,552,885 59,349,738 63,310,680 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

62 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

   

วนัท่ี 1 มกรำคม  - ค ำนวณตำม TAS 101 75,903,018 73,035,359 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม   
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 75,903,018 73,035,359 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรรวมธุรกจิ   
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) - 8,088,226 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 4,533,244 3,329,271 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (27,566) (234,305) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (8,670,940) (8,315,533) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 71,737,756 75,903,018 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

   

วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 67,859,092 72,596,977 
จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหมผ่ำ่นก ำไรสะสมตน้ปี - - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม    
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 67,859,092 72,596,977 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 719,397 1,178,122 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ในระหวำ่งปีเนื่องจำกไมส่ำมำรถเกบ็เงนิได ้ (2,024) (166,534) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (5,265,785) (5,749,473) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 63,310,680 67,859,092 

 
 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 649,142,426 649,142,426 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
209,572,921 

 
- 

 
209,572,921 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 828,428,027 828,428,027 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - 316,123,125 316,123,125 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น - 40,716,387 40,716,387 

 209,572,921 1,834,409,965 2,043,982,886 

 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 20,000,000  20,000,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 673,151,088 673,151,088 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 143,784,749 143,784,749 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 411,947,179 411,947,179 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,492,116,416 3,492,116,416 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น - 17,654,716 17,654,716 

 - 4,758,654,148 4,758,654,148 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทนุ 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 486,112,084 486,112,084 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
209,572,921 

 
- 

 
209,572,921 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 901,439,010 901,439,010 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - 302,766,625 302,766,625 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 47,700,000 47,700,000 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น - 36,994,954 36,994,954 

 209,572,921 1,775,012,673 1,984,585,594 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท 

หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 662,908,700 662,908,700 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - 143,784,749 143,784,749 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  - 374,762,235 374,762,235 
เงนิมดัจ ำรบั - 3,491,002,353 3,491,002,353 
หนี้สนิทำงกำรเงนิอื่น - 16,724,297 16,724,297 

 - 4,689,182,334 4,689,182,334 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL (พ.ศ. 2562: มูลค่ำยติุธรรม ภำยใต้ TAS 105) 
 

กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทรำยกำรต่อไปน้ีเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 
 

• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน  
ตดัจ ำหน่ำย และ ดว้ย FVOCI 

• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้ 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดเ้ลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรู้

รำยกำรเริม่แรก 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 

สินทรพัยห์มุนเวียน   
ตรำสำรทุน 209,572,921 407,794,849 

 
ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 

ก ำไรจำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ยุตธิรรม 
   ภำยใต ้TAS 105) 

 
 

1,778,072 

 
 

5,459,556 
 
การซื้อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหวา่งปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรซื้อหลกัทรพัยซ์ึง่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เป็นจ ำนวนเงนิ 80.00 ลำ้นบำท 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมรีำยกำรขำยหลกัทรพัย์ซึ่งวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเป็น
จ ำนวนเงนิ 280.00 ลำ้นบำท 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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14 สินค้ำคงเหลือ  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 303,809,721 201,482,108 293,195,031 189,055,487 

 
ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทุนขำยของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัจ ำนวน  10,443.02 ลำ้นบำท 
และ 10,503.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 12,705.67 ลำ้นบำท และ 12,698.86 ลำ้นบำท) 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
15.1 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 432,149,065 
กำรลงทุนเพิม่ 50,000,000 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 482,149,065 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัจ ำนวน  
3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วน 
ในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ได้รบัช ำระค่ำหุ้น  
เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่24 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษัท 
จ ำนวน 0.20 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ ส์ จ ำกัด  
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่24 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 
 
บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดของบรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษัท 
จ ำนวน 1.80 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 18 ลำ้นบำท กำรลงทุนเพิม่ดงักล่ำวไม่ท ำให้
สดัส่วนในกำรลงทุนในบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส์ จ ำกัด  
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวนจำกบรษิทั และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 มถิุนำยน  
พ.ศ. 2563 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 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. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือ 
ท่ีจดทะเบยีน

จดัตัง้ 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       
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิรำ้นอำหำร - - 49.99 - 50.01 - 
         

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

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

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จ่ำยช ำระเงนิลงทุนเป็นจ ำนวนเงนิ 17,999,900 บำท 
เพือ่หุน้สำมญัของบรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั จ ำนวน 179,999 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำย บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและ
ด ำเนินธุรกจิดำ้นรำ้นอำหำร 
 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมมจี ำนวน 23,871,675 บำท (พ.ศ. 2562 : 17,939,031 บำท) โดยจ ำนวน  
9,410,237 บำท และ 7,153,646 บำท เป็นของบรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั และ บรษิทั วนัเดอรฟู้์ดโฮลดิง้ จ ำกดั 
ตำมล ำดบั สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ยอื่นไมม่สีำระส ำคญั 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัยอ่ยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

 ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 

ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

บำท 
   

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 120,350,396 161,863,619 
หนี้สนิหมนุเวยีน (149,186,099) (193,463,683) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ (28,835,703) (31,600,064) 
   
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 102,041,845 81,429,291 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (26,154,957) (1,650,725) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 75,886,888 79,778,566 
   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 47,051,185 48,178,502 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 
 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

  
ส ำหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 
บำท 

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

บำท 
   

รำยได ้ 893,528,942 886,883,210 
ขำดทุนสทุธ ิ (1,127,317) (4,530,224) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (1,127,317) (4,530,224) 
   

ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี 
   ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 

 
(225,463) 

 
(906,045) 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 

 บริษทั ไทยแกส๊ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

  
ส ำหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 
บำท 

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

บำท 
   

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกจิกรรม 
   ด ำเนินงำน 

 
(1,528,244) 

 
53,638,867 

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกจิกรรมลงทุน (19,834,808) 28,298,075 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 11,978,830 (67,242,693) 
   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด(ลดลง) 
   เพิม่ขึน้สทุธ ิ

 
(9,384,222) 

 
14,694,249 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ  
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 

 ณ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

บำท 
  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 23,723,509 
หนี้สนิหมนุเวยีน (15,498,173) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ 8,225,336 
  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 22,081,956 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (16,000,000) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 6,081,956 
  

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 14,307,292 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ 
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 

 ส ำหรบังวดตัง้แต่ 
วนัท่ี 17 กรกฏำคม 

 ถึง 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
บำท 

  

รำยได ้ 2,343,287 
ขำดทุนสทุธ ิ (4,192,908) 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (4,192,908) 
  
ขำดทุนสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี 
   ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 

 
(2,096,454) 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

15.2 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม  
ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั
(ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 
 บริษทั วนัเดอรฟ์ู้ดโฮลด้ิง จ ำกดั 

 ส ำหรบังวดตัง้แต่ 
วนัท่ี 17 กรกฏำคม 

 ถึง 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
บำท 

  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำน (12,682,119) 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (6,922,960) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 34,000,000 
  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ 14,394,921 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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16 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
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 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 47,253,379 3,161,900 28,096,629 3,161,900 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 44,701,599 12,955,384 44,701,599 12,955,384 
กำรโอนเขำ้จำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   (หมำยเหตุ 17) - 31,156,750 - 12,000,000 
คำ่เสือ่มรำคำ (579,942) (20,655) (579,942) (20,655) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 91,975,633 47,274,034 72,818,883 28,117,284 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (600,597) (20,655) (600,597) (20,655) 
รำคำตำมบญัชสีทุธ ิ 91,375,036 47,253,379 72,218,286 28,096,629 
     

มลูคำ่ยุตธิรรม 101,369,483 56,667,883 79,056,983 34,355,383 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กประเมนิรำคำโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ  
โดยพจิำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑข์องสนิทรพัยท์ีใ่ชง้ำนอยูใ่นปัจจุบนั มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ 7,555,047 872,796 7,110,421 592,431 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17 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. 2562          
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 
          

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 33) - 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 16) (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. 2563 
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17 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. 2563          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 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 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 38,490,416 6,283,000 7,216,498 132,867,509 6,573,757 6,449,423 274,860,195 472,740,798 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (61,494) (210,505) (128,880) (93) (963) (1,172,668) - (1,574,603) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ 
   จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ - (16,720,065) (3,043,273) (1,926,683) - (98) (1,776,131) - (23,466,250) 
โอนเขำ้ (ออก) 12,740,667 223,331,827 314,515,638 30,210,025 - 3,233,024 - (584,031,181) - 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - - - (17,716) (33,600) (10,284,240) (10,335,556) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (55,068,047) (26,175,479) (14,548,315) (146,617,594) (3,953,563) (16,087,854) - (262,450,852) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 316,391,683 547,010,403 560,086,829 105,917,006 1,253,948,135 14,347,787 96,103,734 31,893,186 2,925,698,763 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 350,239,633 1,419,464,593 1,308,662,258 293,093,572 4,157,329,509 90,953,555 501,793,372 31,893,186 8,153,429,678 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (556,483,114) (693,929,973) (187,176,566) (2,655,535,868) (76,371,039) (405,689,638) - (4,575,186,198) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 316,391,683 547,010,403 560,086,829 105,917,006 1,253,948,135 14,347,787 96,103,734 31,893,186 2,925,698,763 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17 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. 2562          
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 
          

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 16) (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. 2563 
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17 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. 2563          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 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 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ - 37,702,416 6,283,000 7,216,498 131,295,409 743,952 4,325,000 258,318,967 445,885,242 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (61,494) (210,505) (128,880) (93) (374) (906,634) - (1,307,980) 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์
   จำกสญัญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธ ิ - (16,720,065) (3,043,273) (1,926,683) - (98) (1,776,131) - (23,466,250) 
โอนเขำ้ (ออก) 12,740,667 223,331,827 314,515,638 30,210,025 - 3,233,024 - (584,031,181) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (53,052,694) (23,994,522) (14,548,315) (146,530,061) (2,505,923) (443,486) - (241,075,001) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 309,448,700 528,300,017 468,897,978 107,841,527 1,251,623,306 7,614,400 1,781,034 23,881,414 2,699,388,376 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 343,296,650 1,359,727,205 1,201,887,290 292,579,192 4,154,909,319 65,041,280 10,535,589 23,881,414 7,451,857,939 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (515,456,112) (678,343,856) (184,737,665) (2,655,440,507) (57,192,151) (8,754,555) - (4,099,924,846) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (33,847,950) (315,971,076) (54,645,456) - - (234,729) - - (404,699,211) 
 คำ่เผือ่สนิทรพัยส์ญูหำย - - - - (247,845,506) - - - (247,845,506) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 309,448,700 528,300,017 468,897,978 107,841,527 1,251,623,306 7,614,400 1,781,034 23,881,414 2,699,388,376 
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17 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำแก่บุคคลภำยนอกซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นประกอบดว้ย
เครือ่งจกัร ถงัแก๊สและอุปกรณ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 30,882,624 10,493,961 30,882,624 10,493,961 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (10,715,658) (9,434,690) (10,715,658) (9,434,690) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 20,166,966 1,059,271 20,166,966 1,059,271 

 
คำ่เชำ่รบัจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 2.11 ลำ้นบำท) รวมแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยประเภทต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนขำย 246,892,836 240,057,552 233,060,668 225,869,165 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 5,999,217 22,975,204 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 9,558,799 11,196,094 8,014,333 9,803,902 

 262,450,852 274,228,850 241,075,001 235,673,067 

 
ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 7.07 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 9.49 ล้ำนบำท) เกิดจำกเงนิกู้ยมืที่ยมืมำเพื่อสร้ำงคลงัสนิค้ำใหม่และ 
ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมซึ่งอยู่ในรำยกำรซื้อสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรใช้อัตรำกำรตัง้ขึ้นเป็นทุนร้อยละ  4.96 
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 6.13) ในกำรค ำนวณต้นทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มืทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
 
ทีด่นิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 516.84 ลำ้นบำท และ 323.60 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื (หมำยเหตุ 23.3) 
และหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำร (หมำยเหตุ 36) ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 400.43 ล้ำนบำท และ 323.60 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พืน้ท่ีเช่ำ 
 

อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
   (หมำยเหตุ 5) 387,370,085 59,804,187 17,068,873 10,856,933 475,100,078 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 7,721,844 - 13,558,194 22,727,406 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (38,674,368) (12,879,150) (2,927,548) (3,953,664) (58,434,730) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม      
   พ.ศ 2563 344,308,349 54,646,881 14,141,325 20,461,463 433,558,018 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรบัปรงุ

พืน้ท่ีเช่ำ อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
   (หมำยเหตุ 5) 379,670,119 40,094,550 14,143,871 18,634,291 452,542,831 
กำรเพิม่ขึน้ 1,447,368 - - 6,034,842 7,482,210 
กำรยกเลกิสญัญำ (5,834,736) - - - (5,834,736) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (37,789,240) (7,561,527) (2,161,739) (10,925,067) (58,437,573) 
มลูคำ่ตำมบญัชสีทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม      
   พ.ศ 2563 337,493,511 32,533,023 11,982,132 13,744,066 395,752,732 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ทีไ่มไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ 2563 พ.ศ 2563 
   

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร 402,028 - 
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19 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม      
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 

     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 121,857,198 33,494,192 6,106,502 9,189,600 
กำรไดม้ำซึง่โรงบรรจ ุ - 317,602 - 317,602 
กำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ33) - 91,446,104 - - 
กำรดอ้ยคำ่ (1,000,000) (3,400,700) (1,000,000) (3,400,700) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 121,857,198 121,857,198 6,106,502 6,106,502 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (1,000,000) - (1,000,000) - 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 

 
กลุ่มกจิกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนงำนธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ลงใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื
โดยกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 
กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยมไปยงั     
ธุรกจิบรกิำรขนสง่ 24,304,592 24,304,592 - - 
ธุรกจิคำ้แก๊สปิโตรเลยีมเหลว 91,446,104 91,446,104 - - 
ธุรกจิสถำนีบรกิำรก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 4,788,900 5,788,900 4,788,900 5,788,900 
ธุรกจิโรงบรรจ ุ 317,602 317,602 317,602 317,602 

รวม 120,857,198 121,857,198 5,106,502 6,106,502 
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19 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 3 - 5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำก
ผู้บรหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 3 - 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อตัรำกำรเติบโต
ดงักล่ำวไมส่งูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  

ธรุกิจบริกำร
ขนส่ง 

 
ธรุกิจค้ำแกส๊
ปิโตรเลียม

เหลว 

ธรุกิจสถำนี
บริกำรกำ๊ซ
ปิโตรเลียม

เหลว ธรุกิจโรงบรรจ ุ
      

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 20.74 5.60 100.00 100.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 3.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำคดิลด3 รอ้ยละ 12.18 10.90 8.52 10.90 
 
1ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหลำ่นี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม  
อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 งบกำรเงินรวม 

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

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
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 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 33,495,584 - - - - 33,495,584 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ33) - 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) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - 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. 2563 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม 

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

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 32,647,141 15,000 6,813,446 11,045,835 - 50,521,422 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 18,750,000 271,419 2,812,500 197,014,791 - - 218,848,710 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - 2,602,500 (2,602,500) - - - - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (933,743) (5,501,885) - (1,759,028) (2,654,200) - (10,848,856) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 17,816,257 30,019,175 225,000 202,069,209 8,391,635 - 258,521,276 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 318,750,000 88,947,842 225,000 203,955,967 13,271,000 2,013,453 627,163,262 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (72,211,287) (58,928,667) - (1,886,758) (4,879,365) (2,013,453) (139,919,530) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 17,816,257 30,019,175 225,000 202,069,209 8,391,635 - 258,521,276 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    โปรแกรม  
 เครื่องหมำย สิทธ์ิ โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 กำรค้ำ ใบอนุญำต คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
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 ี- สุทธ ิ - - 30,487,635 - 30,487,635 

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

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - - 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 ี- สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 

      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - - 29,634,043 - 29,634,043 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 176,241,241 - 2,812,500 179,053,741 
กำรโอนเขำ้ (ออก) - - 2,587,500 (2,587,500) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - - (4,770,065) - (4,770,065) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478 225,000 203,917,719 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 300,000,000 176,241,241 82,656,975 225,000 559,123,216 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,277,544) - (55,205,497) - (126,483,041) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (228,722,456) - - - (228,722,456) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 176,241,241 27,451,478      225,000 203,917,719 

 
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. 2563 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิกำรน ำกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวมธุรกจิ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบบญัช ี
ที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำถือปฏิบัติก่อน (หมำยเหตุ 4.2) กำรน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบัติ 
ก่อนส่งผลใหก้ำรซื้อโรงบรรจุระหว่ำงปีไดถู้กประเมนิใหม่เป็นกำรซื้อสนิทรพัย ์และมกีำรรบัรูส้ทิธิใ์นใบอนุญำตในงบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 633,249 277,863 154,641 154,641 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 10,758,683 11,529,700 9,078,308 9,998,486 

 11,391,932 11,807,563 9,232,949 10,153,127 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   จะจ่ำยช ำระทีภ่ำยใน 12 เดอืน (2,063,848) (2,448,343) (343,816) (914,542) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (15,297,766) (16,036,169) (126,291) (104,968) 

 (17,361,614) (18,484,512) (470,107) (1,019,510) 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม (6,676,949) 4,692,003 9,133,617 7,170,806 
กำรซือ้บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุ 33) - (17,419,644) - - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  707,267 4,564,069 (370,775) 814,450 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 1,486,623 - 1,148,361 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 7,837,559 499,524 8,337,083 

       คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 2,986,922 (909,682) 2,077,240 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี - 230,395 230,395 

 11,807,563 (415,631) 11,391,932 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
กำรประเมนิรำคำสนิทรพัย ์ (15,574,955) 1,720,032 (13,854,923) 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,995,015) (1,167,860) (3,162,875) 

        ก ำไรจำกกำรลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  (914,542) 

 
570,726 (343,816) 

 (18,484,512) 1,122,898 (17,361,614) 
 

 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 ำไรจำกกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เพือ่คำ้ 

 
(467,059) 

 
- 

 
(447,483) 

 
- 

 
(914,542) 

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



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษไีดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
ผลประโยชน์พนกังำน 6,270,800 225,372 6,496,172 

       คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 2,899,245 (909,682) 1,989,563 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 983,082 (235,868) 747,214 

 10,153,127 (920,178) 9,232,949 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
คำ่เสือ่มรำคำ (104,968) (21,323) (126,291) 
ก ำไรจำกกำรลงทนุในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน  

 
(914,542) 570,726 

 
(343,816) 

 (1,019,510) 549,403 (470,107) 
 

 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) 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงยอดคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10,921,825 10,788,052 8,762,842 9,133,617 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (16,891,507) (17,465,001) - - 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (5,969,682) (6,676,949) 8,762,842 9,133,617 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะหกักลบกนัก็ต่อเมื่อสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้ดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบั
หน่วยงำนทีจ่ดัเกบ็ภำษเีดยีวกนั ส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงยอดรวม
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสทุธใินแต่ละบรษิทั 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่
จะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำก
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้เป็นจ ำนวนเงนิ 17.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 19.84 ล้ำนบำท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้
ประโยชน์ทำงภำษใีนปี พ.ศ. 2568 
 

22 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 549,201,901 729,921,673 538,094,001 719,739,807 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 34.2) - - 15,583,579 22,935,978 
เจำ้หนี้อื่น 123,949,187 170,183,346 109,231,120 168,815,288 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 46,489,082 60,892,026 37,021,746 53,015,746 
เงนิรบัล่วงหน้ำ 26,453,666 28,587,795 25,301,268 26,991,391 

 746,093,836 989,584,840 725,231,714 991,498,210 
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23 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 20,000,000 20,000,000 - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 54,860,658 46,512,000 54,860,658 46,512,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ถงึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี 43,866,499 - 37,290,652 - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 118,727,157 66,512,000 92,151,310 46,512,000 
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 88,924,091 116,896,500 88,924,091 116,896,500 
หนี้สนิตำมสญัญำ 368,080,680 - 337,471,583 - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 457,004,771 116,896,500 426,395,674 116,896,500 
     

เงินกู้ยืมรวม 575,731,928 183,408,500 518,546,984 163,408,500 
 

23.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีตำมสญัญำ

เช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 33) 6,366,497 (558,097) 5,808,400 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (5,808,400) - (5,808,400) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (558,097) - (558,097) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 558,097 558,097 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภท 
   รำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 

 
557,456,567 

 
(127,811,578) 

 
429,644,989 

กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (38,977,846) - (38,977,846) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (19,079,783) - (19,079,783) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 22,540,319 (1,260,283) 21,280,036 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 19,079,783 19,079,783 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 521,939,257 (109,992,078)          411,947,179 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
23.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีตำม
สญัญำเช่ำ 

ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำม 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 

TFRS 16 รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภท 
   รำยกำรใหม ่(หมำยเหตุ 5) 

 
528,929,415 

 
(121,841,673) 

 
407,087,742 

กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ – หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (38,360,348) - (38,360,348) 
   จ่ำยช ำระ – ดอกเบีย้ (17,020,345) - (17,020,345) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 6,480,000 (445,159) 6,034,841 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 17,020,345 17,020,345 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 

 
23.2 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 20,000,000 - - - 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ  
   (หมำยเหตุ 33) - 19,992,573 - - 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 120,000,000 96,928,152 - - 
   จ่ำยช ำระ (120,000,000) (96,920,725) - - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 20,000,000 20,000,000 - - 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
23.3 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 163,408,500 209,920,500 
กระแสเงนิสดรบั(จ่ำย) :   
   กูย้มืเพิม่ 27,656,484 - 
   จ่ำยช ำระ (47,280,235) (46,512,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 143,784,749 163,408,500 

 
มูลค่ำค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มี
สำระส ำคญั เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำร 
จงึเชือ่วำ่มลูคำ่ยุตธิรรมของหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่คีวำมต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัมลูคำ่ทำงบญัช ี
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตรำร้อยละ  4.25 - 4.75 
(พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 5.53) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรค ้ำประกันโดยที่ดินและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำร ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชี 516.84 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : 400.43 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 17) 
 

23.4 อตัรำดอกเบีย้ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ MLR-1.95 MLR - 1.95 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว 
 

MLR -0.75, 
MLR-0.5 

MLR - 0.50 MLR -0.75, 
MLR-0.5 

MLR - 0.50 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ MLR-0.5 7.27 MLR-0.5 - 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     

   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ  42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
     

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่น 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     

      ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 6,625,880 11,545,937 3,578,259 9,113,940 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั :     

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

โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสดุทำ้ย โดยผลประโยชน์ทีจ่ะใหข้ึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและ
เงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 41,363,046 23,332,413 31,354,001 18,174,430 
หนี้สนิจำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุ 33) - 2,416,764 - -    
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  5,445,658 4,206,987 2,718,572 3,280,664 
ตน้ทุนในอดตี - 6,265,577 - 5,061,565 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 1,180,222 1,073,373 859,687 771,711 

 47,988,926 37,295,114 34,932,260 27,288,370 
     

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 (5,432,357) (3,365,181) (2,451,397) (1,676,176) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 42,556,569 41,363,046 32,480,863 31,354,001 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.71 - 3.16 1.71 - 3.16 1.71 1.71 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 4.50 4.50 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัมดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 10 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ลดลงรอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 11 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปล่ียนแปลง     

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

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

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

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รบัรู ้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำยๆด้ำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเ กษียณอำยุที่ก ำหนดไว้โดยควำมเสี่ยง 
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ถงึแมว้่ำกำรเพิม่มลูค่ำของพนัธบตัร
ทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงสว่น 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 14.23 ปี (พ.ศ. 2562 : 14.23 ปี) 
 
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. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 848,063 2,087,849 7,204,134 38,319,513 48,459,559 

 
 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 721,753 848,063 8,048,240 46,071,875 55,689,931 

 
 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. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 662,975 1,300,067 5,456,961 28,207,926 35,627,929 

 
 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 151,609 662,975 5,120,659 29,844,294 35,779,537 
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25 เงินมดัจ ำรบั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,220,838,851 2,145,011,331 2,219,724,788 2,144,932,686 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 

 3,492,116,416 3,416,288,896 3,491,002,353 3,416,210,251 

 
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถงึเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ที่บรษิทัรบัจำกลูกค้ำ และมสี ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้
และจะถูกลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลกูคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สที่สอดคล้องกบั
จ ำนวนถงัที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพื่อให้  
ยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำรบัสะทอ้นถงึหนี้สนิเตม็จ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัทีร่วมทัง้เงนิมดัจ ำซึง่ไมป่รำกฎส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่
 

26 ทุนเรือนหุ้น 
 
 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั รวม 
 หุ้น บำท บำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
กำรออกหุน้ - - - 
หกั  หุน้ทุนซือ้คนื (10,370,000) (47,781,874) (47,781,874) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 508,130,000 470,718,126 470,718,126 

 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึง่มรีำคำมลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท) มจี ำนวน 518,500,000 หุน้ 
(พ.ศ. 2562 : 518,500,000 หุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 และ ไตรมำสที่ 3 พ.ศ. 2563 บรษิทัไดด้ ำเนินกำรซื้อหุน้ทุนคนืตำมโครงกำรซื้อหุน้คนืโดยวธิกีำรซื้อ 
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมเป็นจ ำนวน 47,781,874 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ทุนซื้อคนื 10,370,000 หุน้ จ ำนวนเงนิ 
ทีจ่่ำยไปเพือ่กำรซือ้หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม 15,042,919 - 
จดัสรรระหว่ำงปี 8,509,126 15,042,919 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 23,552,045 15,042,919 

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

 
28 รำยได้อ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่ขนสง่ 94,011,373 125,054,760 94,001,954 122,256,348 
ดอกเบีย้รบั 6,358,170 8,427,208 6,833,830 9,928,722 
คำ่เชำ่รบั 14,991,487 11,662,860 17,203,989 13,272,666 
รำยไดค้ำ่ซ่อมถงั 30,662,413 21,170,280 30,662,413 21,170,280 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่กำรลงทุนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - 103,374,431 - 103,374,431 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 14,071,068 12,074,634 10,559,002 8,594,019 
อื่นๆ 34,264,630 29,544,812 38,415,639 32,644,091 

 194,359,141 311,308,985 197,676,827 311,240,557 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 10,878,701,845 13,872,667,295 10,880,583,147 13,108,968,959 
คำ่เสือ่มรำคำ 263,030,794 274,249,505 241,654,943 235,693,722 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังำน 204,053,403 209,713,391 107,074,389 112,382,243 
คำ่ซ่อมถงั 58,077,160 57,842,869 57,689,698 57,840,410 
คำ่ขนสง่ในกำรขำย 42,020,128 57,204,035 116,415,223 153,324,986 
คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำยและโฆษณำ 115,503,626 105,523,620 103,875,154 87,764,155 
คำ่บรกิำรพืน้ทีถ่งัเกบ็ส ำรอง     
   แก๊สปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 4,824,000 11,970,000 11,544,000 16,030,000 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 7,453,791 54,669,725 7,919,490 58,211,098 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 69,283,586 9,348,810 63,207,638 4,353,592 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่ 
   จะเกดิขึน้ (4,211,699) (5,845,480) (4,594,849) (5,377,562) 
คำ่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ - 2,911,757 - 2,879,657 

 
30 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 47,255,277 73,237,043 45,530,626 72,650,144 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 69,440 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 47,255,277 73,306,483 45,530,626 72,650,144 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
ลด(เพิม่)ในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) 415,631 (1,492,141) 920,178 (1,295,239) 
(ลด)เพิม่ในหนี้สนิภำษเีงนิได ้     
   รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) (1,122,898) (3,071,928) (549,403) 480,789 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (707,267) (4,564,069) 370,775 (814,450) 
     

รวมภำษีเงินได้ 46,548,010 68,742,414 45,901,401 71,835,694 
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30 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีต่ัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษ ี 213,284,772 357,806,305 216,083,917 391,017,126 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 42,656,955 71,561,261 43,416,783 78,203,425 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษ ี 1,210,021 263,627 750,318 23,266 
   รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (974,541) (1,949,194) (914,541) (1,889,194) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 7,395,365 513,689 6,658,139 376,973 
   คำ่ใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้ (4,393,192) (4,974,756) (4,009,298) (4,878,776) 
   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน - 69,440 - - 
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี     
     ของบรษิทัยอ่ยซึง่เป็นธุรกจิ SME (135,000) (135,000) - - 
ผลต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษ ี
เงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
159,348 

 
214,406 

 
- 

 
- 

  ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น     
     สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1,673,475 3,178,941 - - 
  กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (1,044,421) - - - 

ภำษเีงนิได ้ 46,548,010 68,742,414 45,901,401 71,835,694 

 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัคดิเป็นรอ้ยละ 21.82 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 19.21) 
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31 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 170,054,218 290,494,480 170,182,516 319,181,432 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีซ่ือ้คนืระหวำ่งปี (หุน้) (6,388,364) - (6,388,364) - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 512,111,636 518,500,000 512,111,636 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.33 0.56 0.33 0.62 
 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 
 

32 เงินปันผลต่อหุ้น 
 
เมื่อวนัที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตัิกำรจ่ำย เงนิปันผล 
ระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 
103.70 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตัิกำรจ่ำย เงนิปันผล 
ระหวำ่งกำลจำกก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 25.72 ลำ้นบำท 
เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

99 

33 กำรซ้ือธรุกิจ 
 

เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบรษิัท  
ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั จ ำนวน 1,094,400 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 168.80 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80.00 ของสว่นไดเ้สยี 
 

สิ่งตอบแทนที่จ่ำยส ำหรับกำรซื้อบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด และสินทรัพย์ที่ได้มำและหนี้สินที่ร ับรู้ ณ วันที่  
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 ุ19) 91,446,104 

 

ก) สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมดว้ยวธิมีูลค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องบรษิทัย่อย  
ทีซ่ือ้มำตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 
 

ข) คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ย  
 

คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้บรษิทัยอ่ยจ ำนวน 0.51 ลำ้นบำท ไดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทนุ 
ในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี พ.ศ. 2562  
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบุคคลหรอืกิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิัท ตลอดจน
สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคล
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุม์่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์และ นำยไพศำล 
พำณิชยช์ะวงศ์ ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 33.48 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้
ตำมล ำดบั 
 
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 ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ด โฮลดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์โดย 
     บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์ถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 
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  บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผน  
     สัง่กำรและควบคุมกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำร 
     ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำร 
     ของกลุ่มกจิกำร (ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำร 
     หรอืไม)่ 
   

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
34.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 768,063,102 811,436,389 
   

รำยได้อ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 7,954,826 7,056,735 
   

ดอกเบีย้รบั   

   บรษิทัยอ่ย 1,234,127 2,160,855 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   

   บรษิทัยอ่ย 211,836,738 239,448,216 
   

ค่ำเช่ำ   

   บรษิทัยอ่ย 9,476,819 9,559,368 

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
34.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 119,067,207 166,558,169 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 1,261,600 
   

เจ้ำหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

   บรษิทัยอ่ย 15,583,579 22,935,978 
   

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   

   บรษิทัยอ่ย 444,476 46,830 
   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัยอ่ย 572,289 572,289 

 
34.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

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

   ยอดสิน้งวด - 35,000,000 

 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิในสกุลเงนิบำทซึ่งออกโดยบรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส 
จ ำกดั ตัว๋สญัญำใชเ้งนิดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืภำยในหนึ่งปี และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ MLR ต่อปี  

  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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34 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
34.4 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   
   ยอดตน้งวด - - 
   กูเ้พิม่ 47,700,000 - 

   ยอดสิน้งวด 47,700,000 - 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัในสกุลเงนิบำทมูลค่ำ 22.70 ล้ำนบำท 16.00 ล้ำนบำท และ 9.00  ล้ำนบำท  
ซึ่งท ำกับบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด บริษัท วนัเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ำกัด และ บริษัท ดบับลิวพี แก๊ส จ ำกดั 
ตำมล ำดบั สญัญำเงนิกู ้และตัว๋สญัญำใชเ้งนิมรีะยะเวลำ 6.5 ปี 4 ปี และ 5 ปี ตำมล ำดบั และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 
5.25 รอ้ยละ 5.25 และรอ้ยละ MLR ต่อปี ตำมล ำดบั  
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจดัท ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทำงกำรคำ้ ไม่มมีกีำรตัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูในปี 
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส ำหรบัเงนิใหกู้ท้ีท่ ำกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมจี ำนวน 46.79 ล้ำนบำท ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคต 
ซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำดทีอ่ตัรำรอ้ยละ MLR ต่อปี และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงินให้กู้ยืมเป็นส่วนที่หมุนเวียน มูลค่ำยุติธรรมจึงมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลด 
ไมม่สีำระส ำคญั 
 

34.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 28,962,942 28,662,501 20,634,850 20,328,109 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 583,972 678,202 367,655 473,780 

 29,546,914 29,340,703 21,002,505 20,801,889 

 
  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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35 ภำระผกูพนั  
 

35.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กิจกำรมีภำระผูกพนัเกี่ยวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสญัญำสร้ำงคลังเก็บแก๊สเป็น 
จ ำนวนเงนิ 14.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 246.78 ลำ้นบำท) 
 

35.2 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีส่ ำคญัทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ซึ่งไดแ้ก่สญัญำใชบ้รกิำรพื้นทีถ่งัเกบ็ส 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. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี - 57,447,967 - 53,546,083 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 182,210,073 - 170,863,974 
เกนิกวำ่ 5 ปี - 274,924,005 - 266,201,992 

 - 514,582,045 - 490,612,049 

 
36 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนงัสอืค ำ้ประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่ค ำ้ประกนักำรซือ้แก๊สและกำร
ใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 875.32 ลำ้นบำท และ 873.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 1,201.42 ลำ้นบำทส ำหรบักลุ่มกจิกำรและ
บริษัท) โดยกลุ่มกิจกำรและบริษัทใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 288.54 ล้ำนบำท และ 287.04 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 647.39 ล้ำนบำท และ 645.89 ล้ำนบำทตำมล ำดบั) และบริษัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 193.60 ลำ้นบำท และ 130.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 193.60 และ 130.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 17) 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆตำมปกติ
ธุรกจิ จ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 0.66 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 0.66 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 25.72 ลำ้นบำท และ 15.73 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 19.33 ลำ้นบำท และ 9.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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37 คดีฟ้องร้อง 
 
คดีของบริษทั เวิลดแ์กส๊ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
37.1 ในปี พ.ศ. 2553 WG เป็นจ ำเลย เนื่องจำกเป็นผู้จ ำนองที่ดินเพื่อค ้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่นที่มีต่อบริษัท

หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง จ ำนวนตำมมูลฟ้องเป็นเงิน 27.02 ล้ำนบำท ซึ่งศำลมีค ำสัง่ให้จ ำหน่ำยคดีชัว่ครำวเพื่อรอ 
ค ำพพิำกษำคดขีองหนี้ประธำน ต่อมำในวนัที่ 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โจทก์และจ ำเลยได้ท ำสญัญำประนีประนอม 
ยอมควำมในศำล เพื่อตกลงว่ำจ ำเลยจะช ำระหนี้โจทก์ จ ำนวน 18 ล้ำนบำท บริษัทจึงได้บันทึกรำยกำรดงักล่ำว 
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และเมื่อวันที่  
20 มกรำคม พ.ศ. 2564 จ ำเลยไดช้ ำระหนี้แก่โจทก ์คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
37.2 ในปี พ.ศ. 2561 ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงรำยหนึ่ง ซึ่งท ำกำรก่อสรำ้งโครงกำรเก็บและจ่ำยก๊ำซจงัหวดันครสวรรค์ ได้ฟ้อง

บรษิทัเป็นจ ำเลยในคดแีพ่ง เพื่อเรยีกรอ้งค่ำสนิจำ้งและค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ลำ้นบำท ส ำหรบังำนก่อสรำ้ง  
ที่ผู้ร ับเหมำได้ท ำงำนไปแล้วบำงส่วน และบริษัทได้สัง่ชะลอโครงกำรไว้ชัว่ครำว ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562  
ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำให้บรษิทัช ำระค่ำเสยีหำยพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.92 ล้ำนบำท ต่อมำบรษิทัได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ ในเดือนมีนำคม พ.ศ 2563 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำแก้ให้บริษัทช ำระค่ำเสียหำย 
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ ำนวนเงนิ 9.89 ล้ำนบำท บรษิัทได้เข้ำเจรจำเพื่อปรบัลดยอดหนี้ลงเหลือ 9.50 ล้ำนบำท และ 
ไดช้ ำระเงนิตำมค ำพพิำกษำใหแ้ก่โจทกแ์ลว้เมือ่วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
37.3 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งให้ชดใช้ค่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทนจำกบุคคลธรรมดำ เนื่องจำก

ควำมประมำทปรำศจำกควำมระมดัระวงัอย่ำงผู้มอีำชีพจ ำหน่ำยแก๊สอนัเป็นวตัถุไวไฟ เป็นเหตุท ำให้โจทก์ได้รบั  
ควำมเสยีหำย โดยโจทกไ์ดย้ื่นฟ้องต่อศำลแพ่งใหบ้รษิทัชดใชค้่ำเสยีหำยและค่ำสนิไหมทดแทน เป็นจ ำนวนเงนิ 1.18 ลำ้นบำท 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 อยักำรถอนฟ้องคดอีำญำทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดย้ืน่ค ำรอ้งขอใหศ้ำลพจิำรณำจ ำหน่ำยคดี
ดังกล่ำวออกจำกคดีแพ่ง ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ต้นได้นัดสืบพยำนโจทก์และจ ำเลยจนเสร็จสิ้น  
ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำยกฟ้องบรษิทั คดนีี้จงึเป็นอนัสิน้สดุลง 

 
37.4 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนคำ้ต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และ  

ค่ำขนส่งก๊ำซ รวมถึงส่วนลดทำงกำรค้ำโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงิน 46.50 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำให้บรษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรค้ำ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ล้ำนบำท 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำยนืตำม
ศำลชัน้ตน้ ในดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โจทกย์ืน่ขออนุญำตฎกีำและจ ำเลยไดย้ืน่คดัคำ้นกำรขออนุญำตฎกีำ ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลฎกีำ อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำผลสรุปของคดยีงัมคีวำมไม่แน่นอน 
เนื่องจำกคดยีงัไมส่ิน้สดุ จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
37.5 ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องในคดแีรงงำน โดยเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยในควำมผดิตำมกฎหมำยแรงงำนและ

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภำพกำรจ้ำง โดยโจทกท์ีเ่ป็นกรรมกำรชุดเดมิของบรษิทั เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในจ ำนวน
เงนิ 211.50 ลำ้นบำท ต่อมำในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำยกฟ้องโจทก ์ท ำใหบ้รษิทัไมต่อ้ง
ช ำระค่ำควำมเสยีหำยแต่อย่ำงใด ทัง้นี้โจทกม์สีทิธิย์ ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ได ้ดงันัน้คดถีอืว่ำยงัไม่สิน้สุด อย่ำงไรกต็ำม 
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำร
หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้  



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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37 คดีฟ้องร้อง (ต่อ) 
 
คดีของบริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อ) 
 
37.6 ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำเรยีกคนืเงนิประกนัควำมเสยีหำย 

ของถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบรษิทัในจ ำนวนเงนิ 2.94 ล้ำนบำท ขณะนี้คดดีงักล่ำวยงัอยู่ 
ในขัน้ตอนของศำล อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิัทจะไม่ได้รบัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องร้อง
ดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
38 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
ในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้มีกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนจ ำนวน 3,370,000 หุ้น  คิดเป็นจ ำนวนเงิน ทัง้สิ้น 
15,809,200 บำท 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

