
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวด

เก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั  

 

 

 

 

 

ธิตินันท์  แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 535,864,253 649,142,426 371,686,923 486,112,084

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 390,406,511 209,572,921 390,406,511 209,572,921

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 842,200,482 872,577,990 904,456,163 934,371,161

สนิคา้คงเหลอื 246,886,315 303,809,721 232,947,377 293,195,031

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 8,690,893 7,262,981 4,768,406 4,289,711

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,024,048,454 2,042,366,039 1,904,265,380 1,927,540,908

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 17 412,465,458 316,123,125 399,108,958 302,766,625

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 482,149,065 482,149,065

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - 55,668,392 47,700,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 148,791,040 91,375,036 129,634,290 72,218,286

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 9 2,935,890,365 2,925,698,763 2,727,643,471 2,699,388,376

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 401,047,084 433,558,018 364,509,934 395,752,732

คา่ความนิยม 117,664,598 120,857,198 1,913,902 5,106,502

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 266,524,557 258,521,276 208,673,977 203,917,719

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 11,725,357 10,921,825 9,726,835 8,762,842

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 42,722,819 71,907,587 38,872,895 68,186,155

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,336,831,278 4,228,962,828 4,417,901,719 4,285,948,302

รวมสินทรพัย ์ 6,360,879,732 6,271,328,867 6,322,167,099 6,213,489,210

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 70,000,000 20,000,000 50,000,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 735,816,190 746,093,836 722,517,843 725,231,714

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 69,943,188 54,860,658 69,943,188 54,860,658

ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 5,023,639 30,083,429 3,562,635 28,809,980

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 11 48,446,247 43,866,499 39,475,989 37,290,652

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 66,960,501 60,540,316 66,365,376 59,633,896

รวมหนีสินหมุนเวียน                  996,189,765 955,444,738 951,865,031 905,826,900

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 35,500,500 88,924,091 35,500,500 88,924,091

หนีสนิตามสญัญาเช่า 11 340,999,421 368,080,680 314,629,203 337,471,583

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 46,119,732 42,556,569 35,261,472 32,480,863

เงนิมดัจํารบั 12 3,606,063,209 3,492,116,416 3,604,685,433 3,491,002,353

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 15,738,818 16,891,507 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 14,971,329 13,465,790 14,971,329 13,441,791

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  4,059,393,009 4,022,035,053 4,005,047,937 3,963,320,681

รวมหนีสิน 5,055,582,774 4,977,479,791 4,956,912,968 4,869,147,581

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จํานวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

   หุน้สามญั จํานวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูคา่ทไีดร้บัชําระแล้วหุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 14 881,803 - 881,803 -

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

กําไรสะสม - - - -

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27,349,019 23,552,045 27,349,019 23,552,045

กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 210,792,123 243,707,095 286,523,309 318,071,458

หุน้ทุนซอืคนื 14 - (47,781,874) - (47,781,874)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,289,523,080 1,269,977,401 1,365,254,131 1,344,341,629

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 15,773,878 23,871,675 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,305,296,958 1,293,849,076 1,365,254,131 1,344,341,629

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,360,879,732 6,271,328,867 6,322,167,099 6,213,489,210

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,792,427,269 3,005,410,473 2,750,374,805 2,983,101,848

รายไดจ้ากการบรกิาร 4,152,172 5,234,040 - -

รวมรายได้ 2,796,579,441 3,010,644,513 2,750,374,805 2,983,101,848

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (2,660,563,842) (2,829,102,574) (2,635,405,771) (2,827,272,493)

ตน้ทุนบรกิาร (3,620,331) (1,680,061) - -

รวมต้นทุน (2,664,184,173) (2,830,782,635) (2,635,405,771) (2,827,272,493)

กาํไรขนัต้น 132,395,268 179,861,878 114,969,034 155,829,355

รายไดอ้นื 41,535,329 50,680,983 40,961,266 51,782,194

คา่ใชจ้่ายในการขาย (74,283,707) (63,092,975) (65,474,302) (58,373,476)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (76,373,287) (85,172,516) (64,428,767) (70,788,253)

ตน้ทุนทางการเงนิ (6,343,734) (5,192,967) (5,909,216) (4,381,107)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 16,929,869 77,084,403 20,118,015 74,068,713

ภาษีเงนิได้ (5,238,093) (14,209,928) (4,765,417) (14,558,547)

กาํไรสาํหรบังวด 11,691,776 62,874,475 15,352,598 59,510,166

กําไรเบด็เสรจ็อนื - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 11,691,776 62,874,475 15,352,598 59,510,166

การแบง่ปันกาํไรและกาํไรเบด็เสรจ็รวม

   สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 14,543,023 62,798,641 15,352,598 59,510,166

   สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (2,851,247) 75,834 - -

11,691,776 62,874,475 15,352,598 59,510,166

กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.03 0.12 0.03 0.12

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

5



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 8,286,570,138 8,919,714,239 8,162,052,978 8,884,774,856

รายไดจ้ากการบรกิาร 14,128,601 15,830,666 - -

รวมรายได้ 8,300,698,739 8,935,544,905 8,162,052,978 8,884,774,856

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (7,890,789,303) (8,466,703,034) (7,818,023,553) (8,483,288,600)

ตน้ทุนบรกิาร (6,672,982) (6,592,406) - -

รวมต้นทุน (7,897,462,285) (8,473,295,440) (7,818,023,553) (8,483,288,600)

กาํไรขนัต้น 403,236,454 462,249,465 344,029,425 401,486,256

รายไดอ้นื 144,079,636 139,509,259 146,864,798 143,795,287

ค่าใชจ้่ายในการขาย (189,723,309) (181,280,360) (169,650,900) (167,986,398)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (249,139,127) (257,859,054) (204,529,097) (214,797,460)

ตน้ทุนทางการเงนิ (19,892,769) (15,594,860) (18,748,102) (14,066,781)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 88,560,885 147,024,450 97,966,124 148,430,904

ภาษเีงนิได้ 13 (22,086,030) (26,594,417) (22,026,649) (28,047,240)

กาํไรสาํหรบังวด 66,474,855 120,430,033 75,939,475 120,383,664

กําไรเบด็เสรจ็อนื - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 66,474,855 120,430,033 75,939,475 120,383,664

การแบ่งปันกาํไรและกาํไรเบด็เสรจ็รวม

   ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 74,572,652 120,870,980 75,939,475 120,383,664

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (8,097,797) (440,947) - -

66,474,855 120,430,033 75,939,475 120,383,664

กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.14 0.24 0.15 0.23

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืน

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม การเปลียนแปลง ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนไดเ้สียทีไมมี่ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร หุ้นทุนซือคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การจดัตงับรษิทัย่อย - - - - - - - - 9,250,100 9,250,100

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 6,019,184 (6,019,184) - - - - -

เงนิปันผล 15 - - - - (129,417,385) - - (129,417,385) - (129,417,385)

หุน้ทนุซอืคนื - - - - - (47,781,874) - (47,781,874) - (47,781,874)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 120,870,980 - - 120,870,980 (440,947) 120,430,033

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 518,500,000 - 532,000,000 21,062,103 197,013,799 (47,781,874) 135 1,220,794,163 26,748,184 1,247,542,347

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 3,796,974 (3,796,974) - - - - -

เงนิปันผล 15 - - - - (103,690,650) - - (103,690,650) - (103,690,650)

การจําหน่ายหุน้ทนุซอืคนื 14 881,803 - - - 47,781,874 - 48,663,677 - 48,663,677

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 74,572,652 - - 74,572,652 (8,097,797) 66,474,855

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 27,349,019 210,792,123 - 135 1,289,523,080 15,773,878 1,305,296,958

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซือคืน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 6,019,184 (6,019,184) - -

เงนิปันผล 15 - - - - (129,417,385) - (129,417,385)

หุน้ทุนซอืคนื - - - - - (47,781,874) (47,781,874)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - - 120,383,664 - 120,383,664

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 518,500,000 - 532,000,000 21,062,103 270,762,548 (47,781,874) 1,294,542,777

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 3,796,974 (3,796,974) - -

เงนิปันผล 15 - - - - (103,690,650) - (103,690,650)

การจาํหน่ายหุน้ทุนซอืคนื 14 - 881,803 - - - 47,781,874 48,663,677

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 75,939,475 - 75,939,475

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 27,349,019 286,523,309 - 1,365,254,131

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 88,560,885 147,024,450 97,966,124 148,430,904

รายการปรบัปรงุ :

ค่าเสอืมราคา 230,858,776 196,516,142 216,168,642 180,641,138

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9,10 61,779,944 50,826,269 55,154,099 47,464,388

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9 6,437,703 7,742,345 4,525 -

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า 743,462 5,834,736 - 5,834,736

กาํไรจากขายสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าทางการเงนิ - (587,468) - (587,468)

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (19,321,536) (10,494,724) (15,214,920) (9,773,493)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 3,192,600 - 3,192,600 -

กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (717,313) (1,268,167) (2,149,174) (3,373,316)

กาํไรจากการตมีลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

วดัมลูค่าผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 7 (833,590) (1,552,814) (833,590) (1,552,814)

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (9,652,994) (5,568,404) (9,292,524) (5,243,935)

ดอกเบยีรบั (2,095,068) (4,834,482) (3,672,072) (5,350,734)

ตน้ทุนทางการเงนิ 19,892,769 15,594,860 18,748,102 14,066,781

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,940,830 5,316,557 2,780,609 2,683,694

384,786,468 404,549,300 362,852,421 373,239,881

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

-  ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 29,737,998 18,444,072 30,970,575 8,379,775

-  สนิคา้คงเหลอื 56,923,406 (80,529,670) 60,247,654 (81,906,467)

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (1,235,403) (2,373,474) (478,695) (1,441,007)

-  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 29,184,769 71,874,468 29,313,261 73,646,029

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (15,190,478) (214,921,530) (18,871,347) (220,424,574)

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื 6,420,185 (6,121,589) 6,731,480 (5,826,763)

-  เงนิมดัจาํรบั 113,946,793 63,561,831 113,683,080 62,552,402

-  หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 1,505,539 5,317,735 1,529,538 5,317,735

-  จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,377,667) (2,991,455) - (1,865,397)

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 603,701,610 256,809,688 585,977,967 211,671,614

หกั   จ่ายดอกเบยี (19,862,128) (1,422,023) (18,717,460) (783,657)

       จ่ายภาษเีงนิได้ (48,964,814) (52,041,800) (48,237,987) (52,128,326)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 534,874,668 203,345,865 519,022,520 158,759,631

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที

วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 280,000,000 - 280,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิที

วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 7 (180,000,000) (30,000,000) (180,000,000) (30,000,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (265,459,089) (483,097,927) (249,173,368) (468,374,744)

เงนิสดรบัจากรายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 9,652,994 5,568,404 9,292,524 5,243,935

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - 2,581,608 35,000,000

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - (10,550,000) (26,020,000)

ตน้ทุนการกูย้มื - (5,590,596) - (5,590,596)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (32,674,971) (19,813,576) (15,166,359) (2,328,749)

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (37,472,692) - (37,472,692) -

เงนิสดจ่ายเพอืเพมิทุนในบรษิทัย่อย - - - (50,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 30,231,422 10,867,248 16,143,548 10,113,324

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนัลดลง(เพมิขนึ) (96,342,333) 357,935,698 (96,342,333) 359,135,198

ดอกเบยีรบั 3,122,156 6,093,178 4,765,668 6,705,529

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (568,942,513) 121,962,429 (555,921,404) 113,883,897

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า 11 (35,842,294) (42,308,105) (34,158,243) (41,774,021)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - 100 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 110,000,000 20,000,000 50,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (60,000,000) (20,000,000) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (38,341,061) (34,884,000) (38,341,061) (34,884,000)

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล 15 (103,690,650) (129,417,385) (103,690,650) (129,417,385)

เงนิสดจ่ายซอืหุน้ทุนซอืคนื - (47,781,874) - (47,781,874)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซอืคนื 14 48,663,677 - 48,663,677 -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (79,210,328) (254,391,264) (77,526,277) (253,857,280)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (113,278,173) 70,917,030 (114,425,161) 18,786,248

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 535,864,253 734,405,811 371,686,923 544,391,836

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลอืของรายการทไีม่ใช่เงนิสดสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี

ยอดหนีคา้งชาํระจากการซอือุปกรณ์ 44,585,049 72,627,474 43,920,449 72,613,474

การซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 2,000,000 258,750 - 258,750

เพมิขนึของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

จากการแลกเปลยีนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - 500,000 - -

เพมิขนึของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม

จากการแลกเปลยีนของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 8,750,000 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

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

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

กลุ่มกจิการดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนส่งน้ํามนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่าง ๆ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ได้ส่งผลกระทบให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG  

ของลูกคา้ของกลุ่มกจิการลดลง เน่ืองจากการจํากดัการเดนิทาง และการปิดหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และโรงแรม  

 

ในระหว่างไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2564 รฐับาลไทยไดป้ระกาศใชม้าตรการจํากดัการเดนิทาง ควบคุมการปิดหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร

และโรงแรมอกีครัง้ เน่ืองจากการแพร่ระบาดระลอกที ่3 ส่งผลใหค้วามต้องการในการใชก๊้าซ LPG ในการประกอบกจิการลดลงในปี พ.ศ. 2564 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงปี พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกิจการไดใ้ห้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าว

อย่างมปีระสทิธผิล ทัง้น้ีกลุ่มกจิการมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู ้และมเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อ

ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมการดําเนินงาน 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอืน่เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  

 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภา

วชิาชพีบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  

 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนําเสนอข้อมูลการเงินตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร ์

ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า

คอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดําเนินงานจากกําไรขัน้ตน้เป็นหลกั 

 

ส่วนงานภมิูศาสตร ์

 

กลุ่มกิจการดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยและเวยีดนาม ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมศิาสตร ์

เพยีงส่วนงานเดยีว ผู้มอีํานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานพิจารณาผลการดําเนินงานจากข้อมูลในลกัษณะเดยีวกนักบัข้อมูล 

ทางการเงนิทีนํ่าเสนอ 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

 

การดําเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิการ”) ประกอบดว้ยสว่นงานหลกัดงัน้ี 

 

(1) การจําหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

(2) การใหบ้รกิารขนส่งน้ํามนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่างๆ 

 

โดยส่วนงานที่รายงาน แบ่งตามส่วนงานที่นําเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานซึ่งได้แก่

ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร โดยรวมส่วนงานทีม่ลีกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีค่ล้ายคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 จาํหน่าย   

 กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริการขนส่ง รวม 

 บาท บาท บาท 

    

รายไดต้ามส่วนงาน 8,720,727,378      137,606,858     8,858,334,236  

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (434,157,240) (123,478,257) (557,635,497)         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,286,570,138 14,128,601 8,300,698,739 

    

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 108,789,609 6,053,430 114,843,039 

รายการระหว่างกนั   (6,389,385) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (19,892,769) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้   88,560,885 

ภาษเีงนิได ้   (22,086,030) 

กําไรสุทธ ิ   66,474,855 

    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    

   (point in time) 8,286,570,138 - 8,286,570,138 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    

   (over time) - 14,128,601 14,128,601 

รวมรายได ้ 8,286,570,138 14,128,601 8,300,698,739 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 จาํหน่าย   

 กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริการขนส่ง รวม 

 บาท บาท บาท 

    

รายไดต้ามส่วนงาน 9,572,765,753 145,129,318 9,717,895,071 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (653,051,514) (129,298,652) (782,350,166) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,919,714,239 15,830,666 8,935,544,905 

    

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 166,357,415 5,768,412 172,125,827 

รายการระหว่างกนั   (9,506,517) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (15,594,860) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้   147,024,450 

ภาษเีงนิได ้   (26,594,417) 

กําไรสุทธ ิ   120,430,033 

    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้    

   (point in time) 8,919,714,239 - 8,919,714,239 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ    

   (over time) - 15,830,666 15,830,666 

รวมรายได ้ 8,919,714,239 15,830,666 8,935,544,905 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไม่มลีูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกจิการมลีูกคา้เป็นจํานวนมาก 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีายุคงเหลอืตํ่ากว่าหน่ึงปีมค่ีาใกล้เคยีงกบัมูลค่าทางบญัช ีสนิทรพัย์

ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่อายุคงเหลอืเกนิหน่ึงปีของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ คอืเงนิกู้ยมืกบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและเงนิกู้ยมื

ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนัน้ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรม 

ของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวไม่มคีวามต่างทีอ่ย่างสาระสําคญักบัมลูค่าทางบญัช ี
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรพัย์ทางการเงนิและสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม

ตามลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

 บาท บาท 

สินทรพัย ์   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 390,406,511 209,572,921 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 159,302,116 101,369,483 

รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 549,708,627 310,942,404 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

 บาท บาท 

สินทรพัย ์   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 390,406,511 209,572,921 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 136,989,616 79,056,983 

รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 527,396,127 288,629,904 
 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่าง

มนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้
 

ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
 

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงวธิใีนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างรอบระยะเวลางวด 
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7 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

กาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

  

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 209,572,921 

ซื้อเงนิลงทนุ 180,000,000 

การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 833,590 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 390,406,511 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนเป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวม

ตลาดเงนิ โดยมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 2 คาํนวณจากมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิอา้งองิจากบรษิทัจดัการลงทุน 

 

8 ลูกหน้ีการค้า 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหน้ีการค้า - บุคคลและกิจการภายนอก และ ลูกหน้ีการค้า - กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีที่ค้างชําระ 

ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 767,061,438 795,505,105 851,801,558  878,248,288 

3 - 6 เดอืน 1,688,659 874,961 653,019  113,213 

6 - 12 เดอืน 8,404,158 8,242,756 3,903,284  4,679,028 

เกนิกว่า 12 เดอืน 73,034,831 73,276,075 64,858,823  66,260,977 

 850,189,086 877,898,897 921,216,684 949,301,506 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (70,983,934) (71,737,756) (61,161,506) (63,310,680) 

รวม 779,205,152 806,161,141 860,055,178 885,990,826 
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9 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,925,698,763 258,521,276 2,699,388,376 203,917,719 

การซื้อสนิทรพัย ์ 278,341,279 24,674,970 265,300,202 15,166,359 

การตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (6,437,703) - (4,525) - 

การจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (10,909,886) - (928,628) - 

การโอนไปยงัสนิทรพัย์เพื่อการลงทุน (20,459,941) - (20,459,941) - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (230,342,147) (16,671,689) (215,652,013) (10,410,101) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,935,890,365 266,524,557 2,727,643,471 208,673,977 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้นํา ที่ดนิ เครื่องจกัร และอุปกรณ์จํานวน 477.10 ล้านบาท ไปเป็นหลักประกนัเงนิกู้ยืม  

และจํานวน 323.60 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัหนังสอืคํา้ประกนัทีอ่อกกบัธนาคาร (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 516.84 ลา้นบาท และ 

323.60 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 433,558,018 395,752,732 

เพิม่ขึน้ 15,546,989 13,501,200 

การยกเลกิสญัญา (2,949,668) - 

ค่าตดัจําหน่าย (45,108,255) (44,743,998) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 401,047,084 364,509,934 
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11 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึ     

   กําหนดชําระภายในหน่ึงปี 48,446,247 43,866,499 39,475,989 37,290,652 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 340,999,421 368,080,680 314,629,203 337,471,583 

 389,445,668 411,947,179 354,105,192 374,762,235 
 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 521,939,257 (109,992,078) 411,947,179 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (35,842,294) - (35,842,294) 

   จ่ายชาํระ - ดอกเบีย้ (14,232,201) - (14,232,201) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   เพิม่ขึน้ 17,808,664 (2,261,675) 15,546,989 

   การยกเลกิสญัญา (2,322,000) 115,794 (2,206,206) 

   ดอกเบี้ยตดัจ่าย - 14,232,201 14,232,201 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 487,351,426 (97,905,758) 389,445,668 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 480,028,722 (105,266,487) 374,762,235 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (34,158,243) - (34,158,243) 

   จ่ายชาํระ - ดอกเบีย้ (13,579,350)  - (13,579,350) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   เพิม่ขึน้ 14,556,800 (1,055,600) 13,501,200 

   ดอกเบี้ยตดัจ่าย - (13,579,350) 13,579,350 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 446,847,929 (92,742,737) 354,105,192 
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12 เงินมดัจาํรบั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

     

เงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ 2,334,785,644 2,220,838,851 2,333,407,868 2,219,724,788 

ประมาณการเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊ส 

   ขนาดเลก็ 1,271,277,565 

 

1,271,277,565 

 

1,271,277,565 

 

1,271,277,565 

 3,606,063,209 3,492,116,416 3,604,685,433 3,491,002,353 

 

เงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ 

 

เงินมัดจํารับค่าถังบรรจุแก๊สขนาดเล็กแสดงถึงเงินมัดจํารับสําหรับถังบรรจุแก๊สขนาดเล็กที่บริษัทรับจากลูกค้า และมีสําเนา

ใบเสรจ็รบัเงนิเป็นหลกัฐาน บญัชเีงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็จะเพิม่ขึน้ตามจํานวนเงนิมดัจําทีร่บัมาจรงิจากลูกคา้และจะถูก

ลา้งออกจากบญัชเีมื่อลูกคา้นําถงัมาคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ายชาํระคนืเงนิมดัจําดงักล่าว 

 

ประมาณการเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเลก็ 

 

ประมาณการเงนิมดัจํารบัค่าถงับรรจุแก๊สขนาดเล็กแสดงถึงประมาณการเงนิมดัจํารบัสําหรบัถงับรรจุแก๊สทีส่อดคล้องกบัจํานวนถัง 

ทีห่มุนเวยีนในตลาด ตามรายงานการประเมนิของผู้ประเมนิอสิระ ประมาณการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อใหย้อดคงเหลอืของเงนิมดัจํา

รบัสะท้อนถึงหน้ีสินเต็มจํานวนของเงนิมดัจํารบัที่รวมทัง้เงนิมดัจําซึ่งไม่ปรากฎสําเนาใบเสร็จรบัเงนิ ผู้บรหิารเชื่อว่าประมาณการ

ดงักล่าวประมาณขึน้ดว้ยความรอบคอบและดว้ยหลกัความระมดัระวงัอย่างเตม็ที ่

 

13 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 24,023,356 28,369,681 22,990,642 28,034,983 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,937,326) (1,775,264) (963,993)  12,257 

 22,086,030 26,594,417 22,026,649 28,047,240 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัราของกําไรรวมทัง้ปี

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อตัราร้อยละ 24.94 ต่อปี และร้อยละ 22.48 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 18.08 ต่อปี และร้อยละ 

18.89 ต่อปี) สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ ตามลําดบั การเพิ่มของอัตราภาษีเงนิได้เน่ืองจาก 

การลดลงของค่าใชจ่้ายทีม่สีทิธหิกัภาษไีดเ้พิม่ขึน้ 
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14 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

ในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจํ้าหน่ายหุน้ทุนซื้อคนืจํานวน 10,370,000 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิ 48,663,677 บาท และบนัทกึผลต่าง

ระหว่างราคาขายกบัราคาทุนของหุน้ทุนซื้อคนืจํานวน 881,803 บาท ไวใ้นส่วนเกนิมลูค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

15 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จากกําไรสุทธิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวน เงนิทัง้สิ้น 103.70 ล้านบาท  

เงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจ่าย เงนิปันผล

ระหว่างกาลจากกําไรสุทธสิาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 0.20 บาทต่อหุน้รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 

103.70 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจ่าย เงนิปันผล

ระหว่างกาลจากกําไรสุทธสิาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 0.05 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 25.72 ลา้นบาท 

เงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

16 ภาระผกูพนั 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมภีาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบัการซื้อขายและการก่อสรา้ง

ซึง่ประกอบไปดว้ยทีด่นิ อาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นจํานวนเงนิ 69.32 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 14.00 ลา้นบาท) 

 

17 หนังสือคํา้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมหีนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อคํ้าประกันการซื้อแก๊สและการใช้ไฟฟ้า

จํานวน 761.07 ล้านบาท และ 759.57 ล้านบาทตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 875.32 ล้านบาท และ 873.82 ลา้นบาท สาํหรบั 

กลุ่มกิจการและบรษิัท) โดยกลุ่มกิจการและบรษิัทใช้เงนิฝากธนาคารเป็นหลักประกันจํานวน  384.84 ล้านบาท และ 383.34 ล้านบาท 

ตามลําดับ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 288.54 ล้านบาท และ 287.04 ล้านบาท ตามลําดับ) และบริษัทได้นําที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็น

หลกัประกนัจํานวน 323.60 ลา้นบาท 
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17 หนังสือคํา้ประกนั (ต่อ)  

 

กลุ่มกิจการมีหนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มกิจการ เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามปกติธุรกิจ 

จํานวน 1.86 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1.86 ล้านบาท) โดยใช้เงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันจํานวน 1.86 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1.86 ลา้นบาท) 
 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 25.77  ล้านบาท และ 15.77 ล้านบาท 

ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 25.72 ลา้นบาท และ 15.73 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

 

18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยทีบุ่คคล

หรอืกิจการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ดําเนิน

ธุรกิจการลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจา้ของ 

ส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงาน 

ของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุ์ม่วง นายอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา นายชชัวาลย์ เจยีรวนนท์ และบรษิทั อโีตชู อแีน็ค 

จํากดั ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 29.71 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 5.00 ของหุน้สามญัทีช่าํระแลว้ตามลําดบั 

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  

ช่ือกิจการ สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รานส ์จํากดั (“EAGLE”) ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จํากดั (“WPG”) ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จํากดั (“WPS”) ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ์ จํากดั ไทย บรษิทัย่อยของ EAGLE โดย EAGLE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่าร ์จํากดั ไทย บรษิทัย่อยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั วนัเดอรฟู้์ดโฮลดิง้ จํากดั ไทย บรษิทัย่อยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 49.99 

บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จํากดั (“TG”) ไทย บรษิทัย่อยของ WPG โดย WPG ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 

บรษิทั พรเีมยีร์ แครร์เิออร ์จํากดั ไทย บรษิทัย่อยของ TG โดย TG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ผูบ้รหิารสาํคญั 

 

 

 

ไทย 

 

 

บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสัง่การ 

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง 

หรอืทางอ้อม ทัง้น้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มกิจการ  

(ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม)่ 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.1 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   

   บรษิทัย่อย 433,668,670 601,759,572 

   

รายได้อ่ืน   

   บรษิทัย่อย 6,013,056 5,714,409 

   

ดอกเบีย้รบั   

   บรษิทัย่อย 1,973,941 763,702 

   

การซ้ือสินค้าและรบับริการ   

   บรษิทัย่อย 108,939,047 163,362,318 

   

ค่าเช่า   

   บรษิทัย่อย 7,548,155 7,006,819 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน   

   บรษิทัย่อย 119,443,313 119,067,207 

   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัย่อย 1,261,600 1,261,600 

   

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน   

   บรษิทัย่อย 12,015,781 15,583,579 

   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

   บรษิทัย่อย 632,598 444,476 

   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   

   บรษิทัย่อย 572,289 572,289 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  

มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท 

  

   ยอดตน้งวด 47,700,000 

   เพิม่ขึน้ 10,550,000 

   รบัชาํระคนื (2,581,608) 

   ยอดสิน้งวด 55,668,392 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 23.92 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนัในสกุลเงนิบาท  

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเป็นเวลา 5 ถงึ 6 ปี 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 16.00 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนัในสกุลเงนิบาท  

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.25 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเป็นเวลา 4 ปี 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัจํานวน 9.00 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนัในสกุลเงนิบาท  

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเป็นเวลา 4 ปี 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัจํานวน 6.75 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนัในสกุลเงนิบาท 

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี และมกํีาหนดชาํระคนืเป็นเวลา 6 ปี 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

18.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีสาํคญัของกิจการ 
 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารทีส่าํคญังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     

   ระยะสัน้อื่น 22,410,902 21,713,874 15,679,800 15,478,450 

ผลประโยชน์เมื่อหลงัออกจากงาน 666,426 541,119 388,074 367,655 

 23,077,328 22,254,993 16,067,874 15,846,105 
 

19 คดีฟ้องร้อง 

 

คดคีวามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มคีวามเคลื่อนไหวนอกจากคดคีวามดงัต่อไปน้ี 
 

19.1 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทถูกฟ้องในคดีแรงงาน โดยเรียกร้องค่าเสียหายในความผิดตามกฎหมายแรงงานและ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยโจทก์ที่เป็นกรรมการชุดเดมิของบรษิัท เวลิด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั ในจํานวนเงนิ 

211.50 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์ ทําให้บรษิัทไม่ต้องชําระ  

ค่าความเสยีหายแต่อย่างใด ทัง้น้ีโจทกไ์ดท้ําการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 ต่อมาในเดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2564 ศาลอุทธรณ์พพิากษาให้บรษิัทจ่ายค่าชดเชยจํานวน 4.18 ล้านบาท พรอ้มอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5 ต่อปีนับตัง้แต่

วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนกว่าจะชําระเสรจ็สิน้ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัยื่นขออนุญาตฎีกา และคํารอ้งของดการบงัคบัคด ี

ดงันัน้คดีถือว่ายงัไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของบรษิัทคาดว่าบรษิัทจะไม่ได้รบัผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง

ดงักล่าว จงึมไิดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.2 ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่าเสยีหายกรณีผดิสญัญาเรยีกคนืเงนิประกนัความเสยีหายของถงัก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทในจํานวนเงิน 2.94 ล้านบาท ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ศาลชัน้ต้น 

มคีาํพพิากษาใหบ้รษิทัชาํระเงนิประกนัความเสยีหายของถงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นจํานวนเงนิ 2.74 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 

ศาลอุทธรณ์ อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัคาดว่าบรษิทัจะไม่ไดร้บัผลเสยีหายจากคดคีวามฟ้องรอ้งดงักล่าว จงึมไิดบ้นัทกึ

ประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.3 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัทถูกฟ้องและเรยีกร้องค่าเสยีหายกรณีผดิสญัญาตวัแทนคา้ต่าง เรยีกรอ้งค่าอดับรรจุก๊าซ และค่าขนส่งก๊าซ 

รวมถึงส่วนลดทางการค้าโดยโจทก์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทในจํานวนเงนิ 46.50 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

ศาลชัน้ต้นมคีําพพิากษาใหบ้รษิทัชําระเงนิค่าส่วนลดทางการคา้ เป็นจํานวนเงนิ 0.61 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

นับตัง้แต่วนัฟ้อง ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์มคีําพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

โจทก์ยื่นขออนุญาตฎีกาและจําเลยได้ยื่นคดัค้านการขออนุญาตฎีกา โดยในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ศาลฎีกามคีําสัง่รบัฎีกา 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลฎีกา อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิัทคาดว่าผลสรุปของคดยีงัมคีวามไม่แน่นอน 

เน่ืองจากคดยีงัไม่สิน้สุด จงึมไิดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
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20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทไดล้งทุนในหุ้นของบรษิทั ไทย แก๊ส ไซลนิเดอร์ จํากดั จํานวน 0.47 ล้านหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 

46.00 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของส่วนไดเ้สยีในบรษิทั ไทย แก๊ส ไซลนิเดอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการซ่อมบํารุงถงัแก๊ส อุปกรณ์ และส่วนควบของเตาแก๊สหุงต้ม โดยบรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่าวเป็น 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

21 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2564 
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