
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลู
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ 
งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34  
เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
 
 
 
 
 
ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 698,049,795 649,142,426 543,540,834 486,112,084
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 329,767,720 209,572,921 329,767,720 209,572,921

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 870,712,088 872,577,990 933,182,460 934,371,161
สนิคา้คงเหลอื 261,782,081 303,809,721 250,514,403 293,195,031
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,613,739 7,262,981 4,383,153 4,289,711

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,167,925,423 2,042,366,039 2,061,388,570 1,927,540,908

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 18 316,373,282 316,123,125 303,016,782 302,766,625
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 482,149,065 482,149,065
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - 49,105,756 47,700,000
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 97,319,477 91,375,036 78,162,727 72,218,286
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10 2,919,984,886 2,925,698,763 2,696,457,732 2,699,388,376
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 428,101,970 433,558,018 391,689,602 395,752,732
คา่ความนิยม 120,857,198 120,857,198 5,106,502 5,106,502
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 261,373,518 258,521,276 205,455,445 203,917,719
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 11,257,412 10,921,825 9,258,891 8,762,842
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 65,756,605 71,907,587 61,990,671 68,186,155

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 4,221,024,348 4,228,962,828 4,282,393,173 4,285,948,302

รวมสินทรพัย ์ 6,388,949,771 6,271,328,867 6,343,781,743 6,213,489,210

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

2



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20,000,000 20,000,000 - -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 741,071,367 746,093,836 730,719,913 725,231,714
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 57,770,697 54,860,658 57,770,697 54,860,658

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 36,826,567 30,083,429 36,087,094 28,809,980
หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี 12 46,419,165 43,866,499 43,358,159 37,290,652

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 63,764,247 60,540,316 63,131,504 59,633,896

รวมหนี้สินหมนุเวียน                  965,852,043 955,444,738 931,067,367 905,826,900

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 73,233,698 88,924,091 73,233,698 88,924,091
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12 363,777,994 368,080,680 330,957,312 337,471,583
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 44,736,080 42,556,569 33,407,733 32,480,863
เงนิมดัจาํรบั 13 3,537,792,749 3,492,116,416 3,536,516,873 3,491,002,353
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 16,467,389 16,891,507 - -
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 14,201,637 13,465,790 14,201,637 13,441,791

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน                  4,050,209,547 4,022,035,053 3,988,317,253 3,963,320,681

รวมหนี้สิน 5,016,061,590 4,977,479,791 4,919,384,620 4,869,147,581

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                
ทุนจดทะเบยีน
   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 
      มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 15 881,803 - 881,803 -
สว่นเกนิทุนจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25,121,635 23,552,045 25,121,635 23,552,045
กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 275,068,452 243,707,095 347,893,685 318,071,458

หุน้ทุนซือ้คนื 15 - (47,781,874) - (47,781,874)
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,351,572,025 1,269,977,401 1,424,397,123 1,344,341,629

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 21,316,156 23,871,675 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,372,888,181 1,293,849,076 1,424,397,123 1,344,341,629

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,388,949,771 6,271,328,867 6,343,781,743 6,213,489,210

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,796,322,653 3,413,150,767 2,754,735,311 3,414,440,944
รายไดจ้ากการบรกิาร 5,522,097 6,085,666 - -

รวมรายได้ 2,801,844,750 3,419,236,433 2,754,735,311 3,414,440,944

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (2,656,352,038)    (3,251,693,886)    (2,632,821,682)    (3,270,585,582)    
ตน้ทุนบรกิาร (922,920)            (3,189,314)         - -

รวมต้นทนุ (2,657,274,958) (3,254,883,200) (2,632,821,682) (3,270,585,582)

กาํไรข ัน้ต้น 144,569,792 164,353,233 121,913,629 143,855,362
รายไดอ้ื่น 44,601,925 50,538,489 46,273,160 52,258,132
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (57,685,145)        (69,720,491)        (52,992,832)        (67,847,834)        
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (86,033,346)        (90,583,028)        (68,883,575)        (73,361,237)        
ตน้ทุนทางการเงนิ (6,889,739)         (5,513,250)         (6,523,708)         (5,042,760)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 38,563,487 49,074,953 39,786,674 49,861,663
ภาษเีงนิได้ 14 (8,188,059) (8,485,607) (8,394,857) (8,742,198)

กาํไรสาํหรบังวด 30,375,428 40,589,346 31,391,817 41,119,465
กาํไรเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 30,375,428 40,589,346 31,391,817 41,119,465

การแบง่ปันกาํไรและกาํไรเบด็เสรจ็รวม
   สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 32,930,947 40,829,646 31,391,817 41,119,465
   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (2,555,519) (240,300) - -

30,375,428 40,589,346 31,391,817 41,119,465

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 16 0.06 0.08 0.06 0.08

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

5



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

องคป์ระกอบอื่น
 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม การเปลี่ยนแปลง ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าห ุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 2,055,973 (2,055,973) - - - - -
เงนิปันผล - - - - (103,692,858) - - (103,692,858) - (103,692,858)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 40,829,646 - - 40,829,646 (240,300) 40,589,346

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 518,500,000 - 532,000,000 17,098,892 146,660,203 - 135 1,214,259,230 17,698,731 1,231,957,961

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,569,590 (1,569,590) - - - - -
การจาํหน่ายหุน้ทุนซือ้คนื 15 - 881,803 - - - 47,781,874 - 48,663,677 - 48,663,677
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 32,930,947 - - 32,930,947 (2,555,519) 30,375,428

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 25,121,635 275,068,452 - 135 1,351,572,025 21,316,156 1,372,888,181

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทนุจาก
ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซื้อคืน เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 2,055,973 (2,055,973) - -
เงนิปันผล - - - - (103,692,858) - (103,692,858)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 41,119,465 - 41,119,465

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 518,500,000 - 532,000,000 17,098,892 221,186,087 - 1,288,784,979

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 518,500,000 - 532,000,000 23,552,045 318,071,458 (47,781,874) 1,344,341,629

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,569,590 (1,569,590) - -
การจาํหน่ายหุน้ทุนซือ้คนื 15 - 881,803 - - - 47,781,874 48,663,677
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 31,391,817 - 31,391,817

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 25,121,635 347,893,685 - 1,424,397,123

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 38,563,487 49,074,953 39,786,674 49,861,663
รายการปรบัปรุง :
คา่เสือ่มราคา 75,094,079 65,216,950 70,970,809 59,921,722
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10,11 20,802,595 16,872,711 18,615,331 16,350,329

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (5,602,630) (1,405,507) (5,286,128) (1,405,507)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10 59,370 72,209 4,519 -
กาํไรจากขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - (587,468) - (587,468)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้(กลบัรายการ) 575,687 (634,056) (635,425) (1,385,777)
กาํไรจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
วดัมลูคา่ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 (194,799) (976,781) (194,799) (976,781)

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (2,739,208) (1,186,577) (2,619,051) (1,066,421)
ดอกเบีย้รบั (713,966) (1,595,562) (1,268,282) (1,829,379)
ตน้ทุนทางการเงนิ 6,889,739 5,513,250 6,523,708 5,042,760
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,862,021 2,716,450 926,870 894,566

135,596,375 133,080,572 126,824,226 124,819,707
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (789,443) 102,958,151 942,775 122,717,193
-  สนิคา้คงเหลอื 42,027,640 28,471,865 42,680,628 29,519,026
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (277,296) (907,439) (93,442) (550,643)
-  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั (250,157) (2,841,917) (250,157) (1,642,417)
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6,150,982 64,056,963 6,195,484 65,494,961
-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (8,188,563) (216,604,951) (8,838,581) (226,916,970)
-  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,223,931 1,557,900 3,497,608 1,888,383
-  เงนิมดัจาํรบั 45,676,333 10,249,647 45,514,520 10,020,620
-  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 735,847 759,637 759,846 759,633
-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (682,510) (367,891) - (252,449)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 223,223,139 120,412,537 217,232,907 125,857,044
หกั   จา่ยดอกเบีย้ (6,879,645) (395,300) (6,513,611) (197,136)
       จา่ยภาษเีงนิได้ (1,058,514) (948,672) (1,613,791) (1,615,650)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 215,284,980 119,068,565 209,105,505 124,044,258

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

8



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิที่
วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 (120,000,000) - (120,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (58,263,375) (133,109,672) (53,585,051) (131,079,255)
เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 2,739,208 1,186,577 2,619,051 1,066,421
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 35,000,000

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - 874,244 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - (2,280,000) (12,000,000)

ตน้ทุนการกูย้มื - (2,164,591) - (2,164,591)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (16,464,925) (63,691,878) (4,936,494) (58,519,015)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (6,087,440) - (6,087,440) -
เงนิสดจา่ยเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (32,000,000)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,725,430 1,685,328 5,286,178 1,685,328
ดอกเบีย้รบั 1,574,052 1,703,415 2,149,631 1,969,119

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (190,777,050) (194,390,821) (175,959,881) (196,041,993)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12 (11,483,884) (14,107,137) (11,600,197) (14,242,937)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 20,000,000 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (20,000,000) - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (12,780,354) (11,628,000) (12,780,354) (11,628,000)
เงนิสดจา่ยเงนิปันผล - (103,692,858) - (103,692,858)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้ทนุซือ้คนื 15 48,663,677 - 48,663,677 -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 24,399,439 (129,427,995) 24,283,126 (129,563,795)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 48,907,369 (204,750,251) 57,428,750 (201,561,530)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 649,142,426 663,488,781 486,112,084 525,605,588

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 698,049,795 458,738,530 543,540,834 324,044,058

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลอืของรายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้

การซือ้อุปกรณ์โดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 42,858,857 71,444,907 42,110,298 71,418,132
การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 2,000,000 968,025 - 905,625

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอยวภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ในปี พ.ศ. 2563 ไดส้่งผลกระทบใหค้วำมตอ้งกำรใช้
ก๊ำซ LPG ของลกูคำ้ของกลุ่มกจิกำรลดลงเนื่องจำก กำรจ ำกดักำรเดนิทำง และ กำรปิดหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นอำหำร และโรงแรม  
 
อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 รฐับำลไทยได้มีมำตรำกำรในกำรผ่อนปรน เพื่อให้สถำนที่ เหล่ำนัน้กลบัมำเปิดได้
ตำมปกต ิท ำใหต้อ้งกำรใชก๊้ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2564 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งปี พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิกำรไดใ้หค้วำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
อยำ่งมปีระสทิธผิล ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรมคีวำมสำมำรถทีจ่ะปฏบิตัติำมอตัรำส่วนตำมสญัญำเงนิกู ้และมเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อ
ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้พยีงพอส ำหรบักจิกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถือปฏิบตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผอ่นปรนไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร  

 
5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชใีช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร  
 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์  
ในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน  
กำรด ำเนินงำนหมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำว่ำ
คอืคณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตรเ์พยีงส่วน
งำนเดยีว ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัขอ้มลูทำงกำรเงนิที่
น ำเสนอ 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยสว่นงำนหลกัดงันี้ 
 
(1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
(2) กำรใหบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนทีน่ ำเสนอและได้รบักำรสอบทำนโดยผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสู งสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนซึ่งไดแ้ก่
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร โดยรวมสว่นงำนทีม่ลีกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีค่ลำ้ยคลงึกนัเขำ้ดว้ยกนั 

 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดต้ำมสว่นงำน 2,943,225,611 48,259,645 2,991,485,256 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน (146,902,958) (42,737,548) (189,640,506) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,796,322,653 5,522,097 2,801,844,750 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 43,847,661 2,028,570 45,876,231 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (423,005) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (6,889,739) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   38,563,487 
ภำษเีงนิได ้   (8,188,059) 
ก ำไรสทุธ ิ   30,375,428 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 2,796,322,653 - 2,796,322,653 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 5,522,097 5,522,097 
รวมรำยได ้ 2,796,322,653 5,522,097 2,801,844,750 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดต้ำมสว่นงำน 3,646,852,498 54,618,484 3,701,470,982 
รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน (233,701,731) (48,532,818) (282,234,549) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,413,150,767 6,085,666 3,419,236,433 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 55,908,009 2,344,125 58,252,134 
รำยกำรระหวำ่งกนั   (3,663,931) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (5,513,250) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   49,074,953 
ภำษเีงนิได ้   (8,485,607) 
ก ำไรสทุธ ิ   40,589,346 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    
   (point in time) 3,413,150,767 - 3,413,150,767 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    
   (over time) - 6,085,666 6,085,666 
รวมรำยได ้ 3,413,150,767 6,085,666 3,419,236,433 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่ลีกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ เนื่องจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมคี่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำทำงบญัช ีสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ำยุคงเหลอืเกนิหนึ่งปีของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ คอืเงนิกูย้มืกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเงนิกู้ ยมื
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิที่มีอตัรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึเชื่อว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่คีวำมต่ำงทีอ่ยำ่งสำระส ำคญักบัมลูคำ่ทำงบญัช ี
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำหรอืเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรม
ตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563  

 บำท บำท 
สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 329,767,720 209,572,921 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 107,456,923 101,369,483 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 437,224,643 310,942,404 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563  

 บำท บำท 
สินทรพัย ์   
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 329,767,720 209,572,921 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 85,144,423 79,056,983 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 414,912,143 288,629,904 

 

มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำง
มนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 

 

ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ไมไ่ดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 

ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
 

ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมในระหว่ำงรอบระยะเวลำงวด 
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8 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น 

ก ำไรหรือขำดทุน 
 บำท 
  
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด 209,572,921 
ซือ้เงนิลงทุน 120,000,000 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 194,799 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 329,767,720 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวม
ตลำดเงนิ โดยมลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบั 2 ค ำนวณจำกมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธ ิอำ้งองิจำกบรษิทัจดักำรลงทุน 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้กำรคำ้ - บุคคลและกจิกำรภำยนอก และ ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได้
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 809,729,001 795,505,105 892,278,927 878,248,288 
3 - 6 เดอืน 689,479 874,961 221,482 113,213 
6 - 12 เดอืน 2,136,597 8,242,756 793,997 4,679,028 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 74,773,634 73,276,075 66,185,243 66,260,977 
 887,328,711 877,898,897 959,479,649 949,301,506 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่ 
   จะเกดิขึน้ (72,307,180) (71,737,756) (62,675,255) 

 
(63,310,680) 

รวม 815,021,531 806,161,141 896,804,394 885,990,826 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
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10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,925,698,763 258,521,276 2,699,388,376 203,917,719 
กำรซือ้สนิทรพัย ์ 69,419,373 8,464,925 67,901,735 4,936,494 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (59,370) - (4,519) - 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (122,800) - (50) - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (74,951,080) (5,612,683) (70,827,810) (3,398,768) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 2,919,984,886 261,373,518 2,696,457,732 205,455,445 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดน้ ำ ทีด่นิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 493.55 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มื และ
จ ำนวน 323.60 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกกบัธนำคำร (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 516.84 ลำ้นบำท และ 323.60 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 433,558,018 395,752,732 
เพิม่ขึน้ 9,733,864 11,153,433 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (15,189,912) (15,216,563) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 428,101,970 391,689,602 
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12 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 46,419,165 43,866,499 43,358,159 37,290,652 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 363,777,994 368,080,680 330,957,312 337,471,583 
 410,197,159 411,947,179 374,315,471 374,762,235 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 521,939,257 (109,992,078) 411,947,179 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (11,483,884) - (11,483,884) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (4,829,698) - (4,829,698) 
รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 11,093,347 (1,359,483) 9,733,864 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 4,829,698 4,829,698 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 516,719,022 (106,521,863) 410,197,159 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (11,600,197) - (11,600,197) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (4,656,636) - (4,656,636) 
รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 12,004,000 (850,567) 11,153,433 
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 4,656,636 4,656,636 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 475,775,889 (101,460,418) 374,315,471 
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13 เงินมดัจ ำรบั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,266,515,184 2,220,838,851 2,265,239,308 2,219,724,788 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊ส 
   ขนำดเลก็ 1,271,277,565 

 
1,271,277,565 

 
1,271,277,565 

 
1,271,277,565 

 3,537,792,749 3,492,116,416 3,536,516,873 3,491,002,353 
 
เงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
เงินมัดจ ำรบัค่ำถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงเงินมัดจ ำรับส ำหรบัถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กที่บริษัทรับจำกลูกค้ำ และมีส ำเนำ
ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกคำ้และจะถูก
ลำ้งออกจำกบญัชเีมือ่ลกูคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัคำ่ถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 
ประมำณกำรเงินมัดจ ำรับค่ำถังบรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงินมัดจ ำรับส ำหรับถังบรรจุแก๊สที่ สอดคล้อง 
กับจ ำนวนถังที่หมุนเวียนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมินของผู้ประเมินอิสระ ประมำณกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ยอดคงเหลือของเงนิมดัจ ำรบัสะท้อนถึงหนี้สินเต็มจ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัที่รวมทัง้เงนิมดัจ ำซึ่งไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิ 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ประมำณกำรดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่
 

14 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 8,947,763 9,960,940 8,890,905 9,285,702 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (759,704) (1,475,333) (496,048) (543,504) 
 8,188,059 8,485,607 8,394,857 8,742,198 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปี
ที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น คอื อตัรำรอ้ยละ 21.23 ต่อปี และรอ้ยละ 21.10 ต่อปี (31 มนีำคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 17.29 ต่อปี และรอ้ยละ 
17.53 ต่อปี) ส ำหรบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั กำรเพิม่ของอตัรำภำษเีงนิไดเ้นื่องจำกกำร
ลดลงของคำ่ใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัภำษไีดเ้พิม่ขึน้ 
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15 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 
ในระหว่ำงไตรมำสที ่1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืจ ำนวน 10,370,000 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 48,663,677 บำท และรบัรู้
ก ำไรจำกกำรขำยเป็นจ ำนวน 881,803 บำท ซึง่บนัทกึไวใ้นสว่นเกนิมลูคำ่หุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

16 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 32,930,947 40,829,646 31,391,817 41,119,465 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 508,130,000 518,500,000 508,130,000 518,500,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั     
   ทีเ่พิม่ขึน้ระหวำ่งงวด (หุน้) 3,780,898 - 3,780,898 - 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 511,910,898 518,500,000 511,910,898 518,500,000 
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทตอ่หุน้) 0.06 0.08 0.06 0.08 
 
บรษิทัไมม่หีุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 

17 ภำระผกูพนั 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นหนี้สนิ โดยสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำสรำ้งคลงั
เกบ็แก๊สเป็นจ ำนวนเงนิ 14.13 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 14.00 ลำ้นบำท) 
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18 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรเพือ่ค ้ำประกนักำรซือ้แก๊สและกำรใชไ้ฟฟ้ำ
จ ำนวน 741.57 ล้ำนบำท และ 740.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 875.32 ล้ำนบำท และ 873.82 ล้ำนบำท 
ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทั) โดยกลุ่มกจิกำรและบรษิทัใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 288.79 ลำ้นบำท และ 287.29 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 288.54 ล้ำนบำท และ 287.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) และบรษิัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 323.60 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มกิจกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกิจกำร เพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏิบตัิงำนอื่นๆ  ตำมปกตธิุรกิจ 
จ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 1.86 ล้ำนบำท) โดยใช้เงนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 1.86 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 1.86 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีเงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิจ ำนวน 25.73 ล้ำนบำท และ 15.73 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 25.72 ลำ้นบำท และ 15.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแหง่หนึ่งหรอืมำกกวำ่หนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักับบรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนิน
ธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัรว่มและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของสว่น
ได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของ
บรษิทัตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทได้แก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุ์ม่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย์ เจยีรวนนท์ และ นำยไพศำล 
พำณิชยช์ะวงศ ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 30.44 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 4.67 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้
ตำมล ำดบั 
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19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั (“EAGLE”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั (“WPG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั (“WPS”) ไทย บรษิทัยอ่ยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ EAGLE โดย EAGLE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั วนัเดอรฟู้์ดโฮลดิง้ จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TG”) ไทย บรษิทัยอ่ยของ WPG โดย WPG ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร ์แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัยอ่ยของ TG โดย TG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
ผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
 
 

ไทย 
 
 

บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผนสัง่กำร 
และควบคมุกจิกรรมต่ำง ๆ ของกจิกำรไมว่ำ่ทำงตรง 
หรอืทำงออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมกำรของกลุ่มกจิกำร  
(ไมว่ำ่จะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) 

 

19.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 146,792,446 211,483,265 
   

รำยได้อ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 1,886,178 1,853,423 
   

ดอกเบีย้รบั   
   บรษิทัยอ่ย 622,311 250,950 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   
   บรษิทัยอ่ย 39,031,054 64,623,824 
   

ค่ำเช่ำ   
   บรษิทัยอ่ย 2,479,355 2,313,052 
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19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
19.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 116,823,131 119,067,207 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 1,261,600 1,261,600 
   
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 13,452,537 15,583,579 
   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   บรษิทัยอ่ย 448,014 444,476 
   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัยอ่ย 572,289 572,289 
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19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
19.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
   ยอดตน้งวด 47,700,000 
   เพิม่ขึน้ 2,280,000 
   รบัช ำระคนื (874,244) 
   ยอดสิน้งวด 49,105,756 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 24.11 ลำ้นบำท เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.25 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเป็นเวลำ 6.5 ปี 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 16.00 ลำ้นบำท เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.25 ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเป็นเวลำ 4 ปี 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 9.00 ลำ้นบำท เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนัในสกุลเงนิบำท มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี และมกี ำหนดช ำระคนืเป็นเวลำ 5 ปี 
 

19.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัของกิจกำร 
 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อืน่ 7,341,046 7,237,627 5,223,600 5,164,900 
ผลประโยชน์เมือ่หลงัออกจำกงำน 222,142 212,843 129,358 125,084 
 7,563,188 7,450,470 5,352,958 5,289,984 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

25 

 
20 คดีฟ้องร้อง 

 
คดคีวำมทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไมม่คีวำมเคลื่อนไหวนอกจำกคดคีวำมดงัต่อไปนี้ 
 
20.1 ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทถูกฟ้องในคดีแรงงำน โดยเรยีกร้องค่ำเสยีหำยในควำมผิดตำมกฎหมำยแรงงำนและ

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภำพกำรจ้ำง โดยโจทก์ที่เป็นกรรมกำรชุดเดมิของบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในจ ำนวนเงนิ 
211.50 ล้ำนบำท ต่อมำในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำยกฟ้องโจทก์ ท ำให้บรษิทัไม่ต้องช ำระค่ำ
ควำมเสยีหำยแต่อยำ่งใด ทัง้นี้โจทกไ์ดท้ ำกำรยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 ดงันัน้คดถีอืวำ่ยงัไมส่ิน้สุด 
อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำร
หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
20.2 ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทถูกฟ้องและเรยีกร้องค่ำเสยีหำยกรณีผิดสญัญำเรยีกคืนเงนิประกนัควำมเสียหำยของ 

ถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว โดยโจทกท์ีเ่ป็นลกูคำ้ของบรษิทัในจ ำนวนเงนิ 2.94 ลำ้นบำท ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564 ศำลชัน้ตน้
มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิประกนัควำมเสยีหำยของถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นจ ำนวนเงนิ 2.74 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้
อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่ 26 ธนัวำคม 2562 ต่อมำในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ 
อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัคำดว่ำบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหำยจำกคดคีวำมฟ้องรอ้งดงักล่ำว จงึมไิดบ้นัทกึประมำณกำร
หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 
21 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลจำกก ำไร
สุทธิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 0.20 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 103.70 ล้ำนบำท เงนิปันผล
ดงักล่ำวจะจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

22 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2564 
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