
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลิวพ ีเอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 

งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัตงิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรืองทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34  

เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั  

 

 

 

 

 

ธิตินันท์  แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี9432 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 855,868,208 622,968,792 618,679,288 355,213,534

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 7 90,799,697 90,731,819 90,799,697 90,731,819

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 8 1,016,527,202 935,705,552 1,129,475,653 1,050,118,928

สนิคา้คงเหลอื 265,648,192 304,297,163 263,197,345 293,569,798

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 9,248,653 12,339,409 4,404,457 4,826,019

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,238,091,952 1,966,042,735 2,106,556,440 1,794,460,098

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนั 17 231,269,715 477,289,830 217,913,215 463,933,330

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลภายนอก 3,000,000 - 3,000,000 -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 9 - - 543,395,414 543,395,414

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - 44,721,267 54,682,397

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 235,698,569 178,498,664 216,541,819 159,341,914

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 10 2,930,375,433 2,932,171,572 2,698,969,279 2,717,675,437

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 389,057,251 387,676,803 342,133,109 355,895,297

ค่าความนิยม 143,938,844 143,938,844 317,602 317,602

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 280,560,188 266,542,345 238,366,483 207,427,417

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 12,492,879 11,909,673 10,245,555 9,911,151

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 91,800,582 61,486,433 89,726,097 56,593,734

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,318,193,461 4,459,514,164 4,405,329,840 4,569,173,693

รวมสินทรพัย ์ 6,556,285,413 6,425,556,899 6,511,886,280 6,363,633,791

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

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

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 901,204,719 809,445,113 895,150,446 783,831,379

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 4,609,414 51,121,414 4,609,414 51,121,414

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 18,522,457 11,443,506 18,140,295 10,102,188

หนสีนิตามสญัญาเชา่ส่วนทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 12 51,756,394 49,406,392 30,374,102 36,320,483

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 67,984,492 67,700,681 67,050,693 66,739,454

รวมหนีสินหมุนเวียน                  1,114,077,476 1,009,117,106 1,065,324,950 948,114,918

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16,517,067 41,541,920 16,517,067 41,541,920

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 12 331,780,143 329,204,864 308,817,246 312,637,230

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 49,710,487 46,524,057 36,124,211 35,197,341

เงนิมดัจาํรบั 13 3,666,804,406 3,641,725,324 3,665,240,850 3,640,218,909

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 14,747,358 15,171,475 -                                        -  

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 15,050,944 14,981,175 14,981,175 14,981,175

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                  4,094,610,405 4,089,148,815 4,041,680,549 4,044,576,575

รวมหนีสิน 5,208,687,881 5,098,265,921 5,107,005,499 4,992,691,493

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้                                

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 518,500,000 หุน้ 

      มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 518,500,000 518,500,000 518,500,000 518,500,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 881,803 881,803 881,803 881,803

ส่วนเกนิทนุจากราคาขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 532,000,000 532,000,000 532,000,000 532,000,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 29,330,351 27,633,427 29,330,351 27,633,427

กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 253,539,953 234,754,386 324,168,627 291,927,068

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 135 135 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,334,252,242 1,313,769,751 1,404,880,781 1,370,942,298

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 13,345,290 13,521,227 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,347,597,532 1,327,290,978 1,404,880,781 1,370,942,298

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,556,285,413 6,425,556,899 6,511,886,280 6,363,633,791

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,265,148,785 2,796,322,653 3,231,573,706 2,754,735,311

รายไดจ้ากการบรกิาร 17,859,397 5,522,097 - -

รวมรายได้ 3,283,008,182 2,801,844,750 3,231,573,706 2,754,735,311

ต้นทุน

ตน้ทนุขาย (3,113,466,517)   (2,655,020,057)   (3,095,836,308)   (2,632,821,682)   

ตน้ทนุบรกิาร (10,523,702)       (2,254,901)         - -

รวมต้นทุน (3,123,990,219) (2,657,274,958) (3,095,836,308) (2,632,821,682)

กาํไรขนัต้น 159,017,963 144,569,792 135,737,398 121,913,629

รายไดอ้นื 48,878,315 44,601,925 50,612,684 46,273,160

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (66,321,963)       (57,685,145)       (60,711,032)       (52,992,832)       

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (107,777,375)     (86,033,346)       (77,127,727)       (68,883,575)       

ตน้ทนุทางการเงนิ (5,493,277)         (6,889,739)         (4,827,075)         (6,523,708)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 28,303,663 38,563,487 43,684,248 39,786,674

ภาษเีงนิได้ 14 (9,763,061) (8,188,059) (9,745,765) (8,394,857)

กาํไรสาํหรบังวด 18,540,602 30,375,428 33,938,483 31,391,817

กําไรเบด็เสรจ็อนื - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 18,540,602 30,375,428 33,938,483 31,391,817

การแบ่งปันกาํไรและกาํไรเบด็เสรจ็รวม

   ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 20,482,491 32,930,947 33,938,483 31,391,817

   ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (1,941,889) (2,555,519) - -

18,540,602 30,375,428 33,938,483 31,391,817

กาํไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 15 0.04 0.06 0.07 0.06

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

5



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

 ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม การเปลยีนแปลง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทนุซือคืน สดัส่วนในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,530,850 (1,530,850) - - - - -

การจาํหน่ายหุน้ทุนซอืคนื - 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

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 25,082,895 275,107,192 - 135 1,351,572,025 21,316,156 1,372,888,181

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 518,500,000 881,803 532,000,000 27,633,427 234,754,386 - 135 1,313,769,751 13,521,227 1,327,290,978

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,696,924 (1,696,924) - - - - -

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - 1,765,952 1,765,952

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 20,482,491 - - 20,482,491 (1,941,889) 18,540,602

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 518,500,000 881,803 532,000,000 29,330,351 253,539,953 - 135 1,334,252,242 13,345,290 1,347,597,532

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมต่รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ราคาขายกา๊ซ  สาํรอง กาํไรสะสม รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร หุ้นทุนซือคืน เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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 - - - 1,530,850 (1,530,850) - -

เงนิปันผล - 881,803 - - - 47,781,874 48,663,677

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 31,391,817 - 31,391,817

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 518,500,000 881,803 532,000,000 25,082,895 347,932,425 - 1,424,397,123

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 518,500,000 881,803 532,000,000 27,633,427 291,927,068 - 1,370,942,298

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 1,696,924 (1,696,924) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - 33,938,483 - 33,938,483

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 518,500,000 881,803 532,000,000 29,330,351 324,168,627 - 1,404,880,781

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 28,303,663 38,563,487 43,684,248 39,786,674

รายการปรบัปรุง :

คา่เสอืมราคา 79,665,188 75,094,079 72,591,678 70,970,809

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10,11 21,735,080 20,802,595 18,117,273 18,615,331

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ (28,994) (5,602,630) - (5,286,128)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10 2,617,980 59,370 - 4,519

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ(กลบัรายการ) 3,859,307 575,687 (22,500) (635,425)

กําไรจากการตมีลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงนิวดัมลูคา่ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 (67,878) (194,799) (67,878) (194,799)

รายไดค้า่เช่าจากอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (2,871,643) (2,739,208) (3,686,287) (2,619,051)

ดอกเบยีรบั (557,926) (713,966) (1,048,315) (1,268,282)

ตน้ทุนทางการเงนิ 5,493,277 6,889,739 4,827,075 6,523,708

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,198,931 2,862,021 926,870 926,870

141,346,985 135,596,375 135,322,164 126,824,226

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

-  ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (96,755,694) (789,443) (79,312,317) 942,775

-  สนิคา้คงเหลอื 38,323,434 42,027,640 30,372,453 42,680,628

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 3,498,566 (277,296) 421,562 (93,442)

-  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (31,460,346) 6,150,982 (33,132,362) 6,195,484

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 192,284,318 (8,188,563) 136,745,864 (8,838,581)

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื 16,283,811 3,223,931 311,239 3,497,608

-  เงนิมดัจาํรบั 25,079,082 45,676,333 25,021,941 45,514,520

-  หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 2,973,121 735,847 - 759,846

-  จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (12,501) (682,510) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 291,560,776 223,473,296 215,750,544 217,483,064

หกั   จา่ยดอกเบยี (5,483,172) (6,879,645) (4,816,970) (6,513,611)

       จา่ยภาษเีงนิได้ (2,613,883) (1,058,514) (2,042,061) (1,613,791)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 283,463,721 215,535,137 208,891,513 209,355,662

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิที

วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (120,000,000) - (120,000,000)

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (178,851,124) (58,263,375) (78,950,850) (53,585,051)

เงนิสดรบัจากรายไดค้า่เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 2,871,643 2,739,208 3,686,287 2,619,051

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า (758,215) - - -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - 1,241,130 874,244

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18.3 - - (3,280,000) (2,280,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่บุคคลภายนอก 9,000,000 - 9,000,000 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (37,192,681) (16,464,925) (34,122,619) (4,936,494)

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (58,101,377) (6,087,440) (58,101,377) (6,087,440)

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทตีดิภาระคาํประกนัลดลง(เพมิขนึ) 246,020,115 (250,157) 246,020,115 (250,157)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 31,560 5,725,430 - 5,286,178

ดอกเบยีรบั 518,351 1,574,052 1,026,405 2,149,631

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (16,461,728) (191,027,207) 86,519,091 (176,210,038)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า 12 (12,565,724) (11,483,884) (10,407,997) (11,600,197)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 70,000,000 - 50,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (20,000,000) - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (71,536,853) (12,780,354) (71,536,853) (12,780,354)

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

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (34,102,577) 24,399,439 (31,944,850) 24,283,126

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 232,899,416 48,907,369 263,465,754 57,428,750

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 622,968,792 649,142,426 355,213,534 486,112,084

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 855,868,208 698,049,795 618,679,288 543,540,834

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลอืของรายการทไีมใ่ช่เงนิสดสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี

การซอือุปกรณ์โดยยงัมไิดช้ําระเงนิ 29,895,974 42,858,857 29,351,971 42,110,298

การซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยยงัมไิดช้ําระเงนิ 529,900 2,000,000 529,900 -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากหนีสนิสญัญาเช่า 20,923,311 9,733,864 641,632 11,153,433

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1 อำคำรอสีท ์วอเตอร ์ชัน้ 15 ซอยวภิำวดรีงัสติ 5 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัธุรกจิกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำง ๆ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ไดส้่งผลกระทบให้ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ของลูกค้ำ
ของกลุ่มกจิกำรลดลง เน่ืองจำกกำรจ ำกดักำรเดนิทำง และกำรปิดหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นอำหำร และโรงแรม  
 
อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 รฐับำลไทยได้ยกเลิกมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำง ควบคุมกำรปิดห้ำงสรรพสนิค้ำ 
รำ้นอำหำรและโรงแรม ส่งผลให้ควำมต้องกำรในกำรใชก๊้ำซ LPG ในกำรประกอบกจิกำรเพิม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงปี 
พ.ศ. 2564 
 
กลุ่มกิจกำรไดใ้ห้ควำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพเิศษ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
อย่ำงมปีระสทิธผิล ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรมคีวำมสำมำรถทีจ่ะปฏบิตัติำมอตัรำส่วนตำมสญัญำเงนิกู ้และมเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่ อ
ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส ำหรบักจิกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเน้ือควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรเงนิตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกจิ และส่วนงำนภูมศิำสตร์ในลกัษณะ
เดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถงึ
บุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพจิำรณำว่ำคอืคณะกรรมกำรบรหิำร
ของบรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนจำกก ำไรขัน้ตน้เป็นหลกั 
 
ส่วนงำนภมิูศำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิเฉพำะในประเทศไทยเท่ำนัน้ ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำรจงึพจิำรณำว่ำ กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทำงภูมศิำสตรเ์พยีงส่วนงำนเดยีว 
 
ส่วนงำนธรุกิจ 
 
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย (“กลุ่มกจิกำร”) ประกอบดว้ยส่วนงำนหลกัดงันี้ 
 
(1) กำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
(2) กำรใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนั แก๊ส และเคมภีณัฑต์่ำงๆ 
 
โดยส่วนงำนที่รำยงำน แบ่งตำมส่วนงำนที่น ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนซึ่งได้แก่ประธำน
กรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร โดยรวมส่วนงำนทีม่ลีกัษณะผลติภณัฑ์และบรกิำรทีค่ลำ้ยคลงึกนัเขำ้ดว้ยกนั 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

13 

 
5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดต้ำมส่วนงำน 3,451,413,201 63,596,578 3,515,009,779 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (173,838,730) (58,162,867) (232,001,597) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,277,574,471 5,433,711 3,283,008,182 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 55,843,214 1,575,727 57,418,941 
รำยกำรระหว่ำงกนั   (23,622,001) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (5,493,277) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   28,303,663 
ภำษเีงนิได ้   (9,763,061) 
ก ำไรสุทธ ิ   18,540,602 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 3,277,574,471 - 3,277,574,471 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ (over time) - 5,433,711 5,433,711 
รวมรำยได ้ 3,277,574,471 5,433,711 3,283,008,182 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 จ ำหน่ำย   
 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว  บริกำรขนส่ง รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำยไดต้ำมส่วนงำน 2,943,225,611 48,259,645 2,991,485,256 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (146,902,958) (42,737,548) (189,640,506) 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,796,322,653 5,522,097 2,801,844,750 
    
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 43,847,661 2,028,570 45,876,231 
รำยกำรระหว่ำงกนั   (423,005) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ   (6,889,739) 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้   38,563,487 
ภำษเีงนิได ้   (8,188,059) 
ก ำไรสุทธ ิ   30,375,428 
    
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 2,796,322,653 - 2,796,322,653 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ (over time) - 5,522,097 5,522,097 
รวมรำยได ้ 2,796,322,653 5,522,097 2,801,844,750 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมภูมศิำสตร ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 รำยได้ 
 บำท 

ภูมศิำสตร์  
ไทย 2,899,381,317 
เวยีดนำม 383,626,865 
รวมรำยได ้ 3,283,008,182 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มลีูกคำ้รำยใดรำยหนึ่งเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมคี่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำทำงบญัช ีสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่ำยุคงเหลอืเกนิหนึ่งปีของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ คอื เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บุคคลอื่น เงนิใหกู้้ยมืระยะยำว
แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ดงันัน้ฝ่ำยบรหิำร
จงึเชื่อว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มคีวำมต่ำงทีอ่ย่ำงสำระส ำคญักบัมลูค่ำทำงบญัชี 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ำยุตธิรรมตำมล ำดับชัน้
ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 90,799,697 90,731,819 

 
- 

 
- 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 246,357,158 189,866,781 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 90,799,697 90,731,819 246,357,158 189,866,781 
 

 ข้อมูลทำงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 90,799,697 90,731,819 

 
- 

 
- 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 224,044,658 167,554,281 
รวมสินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 90,799,697 90,731,819 224,044,658 167,554,281 
 

มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

ขอ้มลูระดบั 2 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำง
มนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้

 

ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 

ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงวธิใีนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้เพ่ือให้ได้มำซ่ึงข้อมูลระดบั 3 ของมูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนได้มำจำกกำรประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ โดยใชว้ธิีเปรยีบเทยีบรำคำขำย 
อย่ำงไรก็ดขี้อมูลกำรขำยที่คล้ำยคลึงกนัในตลำดท้องถิ่นมจี ำนวนจ ำกดัและกำรประเมนิมูลค่ำท ำโดยใชข้้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตุได้  
ในตลำด ผูป้ระเมนิอิสระได้พจิำรณำและก ำหนดขอ้มูลที่จะน ำไปใช้ประเมนิมูลค่ำยุติธรรมจำกสถำนที่ตัง้ ขนำด และสภำพของที่ดนิ 
สภำวะเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และรำคำทีเ่ทยีบเคยีงไดใ้นของสนิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในสถำนทีท่ีม่สีภำพทำงเศรษฐกจิใกลเ้คยีงกนั 
 

7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรหรือขำดทุน 
 บำท 
  
มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด 90,731,819 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 67,878 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 90,799,697 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเป็นเงนิลงทุนในกองทุนรวม
ตลำดเงนิ โดยมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 2 ค ำนวณจำกมลูค่ำสนิทรพัยส์ุทธ ิอำ้งองิจำกบรษิทัจดักำรลงทุน 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  1,040,435,449 947,586,816 984,040,312 892,011,394 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 172,884,820 181,398,063 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (70,956,858) (70,958,715) (61,143,787) (61,166,287) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 969,478,591 876,628,101 1,095,781,345 1,012,243,170 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 1,784,223,548 1,784,223,548 1,784,223,548 1,784,223,548 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,784,223,548) (1,784,223,548) (1,784,223,548) (1,784,223,548) 
ลูกหนี้กำรคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี- สุทธ ิ - - - - 
     
ลูกหนี้อื่นทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี 170,344,286 170,344,286 170,344,286 170,344,286 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) (170,344,286) 
ลูกหนี้อื่นทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคด ี- สุทธ ิ - - - - 
     
ลูกหนี้อื่นจำกผูร้บัเหมำช่วง 40,620,237 40,620,237 40,620,237 40,620,237 
ลูกหนี้อื่น 60,488,724 63,454,398 55,020,571 54,840,174 
ลูกหนี้ภำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำย 2,577,230 3,487,043 - - 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 14,857,810 14,827,736 7,638,010 7,616,100 
เงนิทดรองจ่ำย 2,631,830 4,471,008 2,033,844 3,062,177 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 24,157,202 30,640,287 19,053,768 22,409,192 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (98,284,422) (98,423,258) (90,672,122) (90,672,122) 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 47,048,611 59,077,451 33,694,308 37,875,758 
     
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 1,016,527,202 935,705,552 1,129,475,653 1,050,118,928 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 944,881,110 850,322,515 1,072,357,761 986,760,825 
3 - 6 เดอืน 633,277 18,596,810 93,596 18,042,425 
6 - 12 เดอืน 17,155,605 6,185,972 16,221,714 4,295,346 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 77,765,457 72,481,519 68,252,061 64,310,861 
 1,040,435,449 947,586,816 1,156,925,132 1,073,409,457 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (70,956,858) (70,958,715) (61,143,787) (61,166,287) 
รวม 969,478,591 876,628,101 1,095,781,345 1,012,243,170 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

9.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กลุ่มกิจกำรมบีรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ บรษิัทดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำร บริษัทย่อยดงักล่ำว มีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกิจกำรถือหุ้นทำงตรง สดัส่วนของ 
ส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 

กลุ่มกิจกำรและบริษทั 

 
สถำนท่ีหลกั 

ในกำรประกอบ  
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ 

 
สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 

สดัส่วนของหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 ธรุกิจ/ประเทศ ลกัษณะ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือ 
ท่ีจดทะเบียน

จดัตัง้ ของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
         

บริษทัย่อย         
บรษิทั อเีกิ้ล ประเทศไทย ธุรกจิบรกิำร 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
   อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั  ขนส่งแก๊สทำงบก       
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิสถำนี 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
  บรกิำร       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส์ จ ำกดั ประเทศไทย กำรลงทุน 99.99 99.99 - - 0.01 0.01 
บรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิซ่อมถงัแก๊ส 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 
   เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ำกดั  รถขนส่งขนำดเลก็       
         

บริษทัย่อยภำยใต้บริษัท ดบับลิวพี โซลูชัน่ส ์จ ำกดั       
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร์ จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิผลติ - - 99.99 99.99 0.01 0.01 
  และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ       
บรษิทั วนัเดอรฟ์ู้ด 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 ธุรกจิบรกิำรขนส่ง

แก๊สทำงบก 
- - 99.99 99.99 0.01 0.01 

 

9.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 543,395,414 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด 543,395,414 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

20 

 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
เมื่อวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั 
วนัเดอร์ฟู้ดโฮลดิ้ง จ ำกดั โดยไดร้บัเงนิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 1 ล้ำนบำท กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
ดงักล่ำวจ ำนวน 6.20 ลำ้นบำทภำยใตค้่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 

10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,932,171,572 266,542,345 2,717,675,437 207,427,417 
กำรซื้อสนิทรพัย์ 106,451,305 34,662,780 68,500,425 34,652,519 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,617,980) - - - 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,566) - - - 
กำรโอนไปยงัสนิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (15,516,377) - (15,516,377) - 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (11,346,805) (15,136,547) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (78,763,716) (5,508,390) (71,690,206) (3,713,453) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,930,375,433 280,560,188 2,698,969,279 238,366,483 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้น ำ ที่ดิน เครื่องจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 462.67 ล้ำนบำท ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม  
และจ ำนวน 323.60 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัประกนัหนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกกบัธนำคำร (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 468.83 ลำ้นบำท และ 
323.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 387,676,803 355,895,297 
เพิม่ขึน้ 20,923,311 641,632 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (3,316,173) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (16,226,690) (14,403,820) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 389,057,251 342,133,109 
 

12 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 51,756,394 49,406,392 30,374,102 36,320,483 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 331,780,143 329,204,864 308,817,246 312,637,230 
 383,536,537 378,611,256 339,191,348 348,957,713 
 

กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 472,091,414 (93,480,158) 378,611,256 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (12,565,724) - (12,565,724) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (4,738,762) - (4,738,762) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 21,541,619 (618,308) 20,923,311 
   กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (3,750,000) 317,694 (3,432,306) 
   ดอกเบี้ยตดัจ่ำย - 4,738,762 4,738,762 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 472,578,547 (89,042,010) 383,536,537 
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12 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ี 

สญัญำเช่ำ 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญำเช่ำ 

 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 437,747,071 (88,789,358) 348,957,713 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (10,407,997) - (10,407,997) 
   จ่ำยช ำระ - ดอกเบีย้ (4,153,262) - (4,153,262) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ 798,419 (156,787) 641,632 
   ดอกเบี้ยตดัจ่ำย - 4,153,262 4,153,262 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 423,984,231 (84,792,883) 339,191,348 
 

13 เงินมดัจ ำรบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
     

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 2,395,526,841 2,370,447,759 2,393,963,285 2,368,941,344 
ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊ส 
   ขนำดเลก็ 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 1,271,277,565 
 3,666,804,406 3,641,725,324 3,665,240,850 3,640,218,909 
 

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

เงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็แสดงถึงเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กทีบ่รษิทัรบัจำกลูกคำ้ และมสี ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิ
เป็นหลกัฐำน บญัชเีงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็จะเพิม่ขึน้ตำมจ ำนวนเงนิมดัจ ำทีร่บัมำจรงิจำกลูกค้ำและจะถูกล้ำงออกจำกบญัชี
เมื่อลูกคำ้น ำถงัมำคนืพรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิทีบ่รษิทัออกใหแ้ละบรษิทัจ่ำยช ำระคนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำว 
 

ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเลก็ 
 

ประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัค่ำถงับรรจุแก๊สขนำดเล็กแสดงถึงประมำณกำรเงนิมดัจ ำรบัส ำหรบัถงับรรจุแก๊สที่สอดคล้องกบัจ ำนวนถัง 
ทีห่มุนเวยีนในตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมนิของผู้ประเมนิอสิระ ประมำณกำรดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพื่อใหย้อดคงเหลอืของเงนิมดัจ ำ
รบัสะท้อนถึงหนี้สินเต็มจ ำนวนของเงนิมดัจ ำรบัที่รวมทัง้เงนิมดัจ ำซึ่งไม่ปรำกฎส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิ ผู้บรหิำรเชื่อว่ำประมำณกำร
ดงักล่ำวประมำณขึน้ดว้ยควำมรอบคอบและดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัอย่ำงเตม็ที ่
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14 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 

 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 10,521,582 8,947,763 10,080,169 8,890,905 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (758,521) (759,704) (334,404) (496,048) 
 9,763,061 8,188,059 9,745,765 8,394,857 
 
ภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทัง้ปี
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 49.93 ต่อปี และร้อยละ 22.31 ต่อปี (31 มีนำคม พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 21.23 ต่อปี และร้อยละ 
21.10 ต่อปี) ส ำหรบัข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั กำรเพิ่มของอตัรำภำษีเงนิได้ ของข้อมูล 
ทำงกำรเงนิรวมเป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษีไดเ้น่ืองจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทำงออ้ม 
 

15 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด     
   ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 20,482,491 32,930,947 33,938,483 31,391,817 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 518,500,000 508,130,000 518,500,000 508,130,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก     
   ทีเ่พิม่ขึน้ระหว่ำงงวด (หุน้) - 3,780,898 - 3,780,898 
รวมจ ำนวนหุน้สำมญัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 518,500,000 511,910,898 518,500,000 511,910,898 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.04 0.06 0.07 0.06 
 
บรษิทัไม่มหุีน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
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16 ภำระผกูพนั 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบักำรซื้อขำยและกำรก่อสรำ้ง
ซึง่ประกอบไปดว้ยทีด่นิ อำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงนิ 123.79 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 238.62 ลำ้นบำท) 
 

17 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรซื้อแก๊สและกำรใช้ไฟฟ้ำ
จ ำนวน 827.66 ล้ำนบำท และ 826.16 ล้ำนบำทตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 820.23 ล้ำนบำท และ 818.73 ลำ้นบำท ส ำหรบั
กลุ่มกิจกำรและบริษัท) โดยกลุ่มกิจกำรและบริษัทใช้เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักประกันจ ำนวน 213.09 ล้ำนบำท และ 211.59 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 449.63 ล้ำนบำท และ 448.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และบริษัทได้น ำที่ดินและเครื่องจกัรใช้เป็น
หลกัประกนัจ ำนวน 323.60 ลำ้นบำท 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มกจิกำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตังิำนอื่นๆตำมปกตธิุรกจิ จ ำนวน 
1.86 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 1.86 ลำ้นบำท) โดยใชเ้งนิฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 1.86 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 : 1.86 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 16.32 ลำ้นบำท และ 6.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 25.79 ลำ้นบำท และ 15.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกิจกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักับบรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ด ำเนิน
ธุรกิจกำรลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจำ้ของ 
ส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำน 
ของบรษิทัตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ ครอบครวัพุ่มพนัธุ์ม่วง นำยอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภำ นำยชชัวำลย์ เจยีรวนนท์ และบรษิทั อโีตชู อแีน็ค 
จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 30.43 รอ้ยละ 16.39 รอ้ยละ 7.20 และรอ้ยละ 5.00 ของหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้ตำมล ำดบั 
 
ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 ประเทศท่ีจดัตัง้/  
ช่ือกิจกำร สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

   
บรษิทั อเีกิล้ อนิเตอรท์รำนส ์จ ำกดั (“EAGLE”) ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั (“WPG”) ไทย บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลูชัน่ส ์จ ำกดั (“WPS”) 
บรษิทั ไทยแก๊สไซลนิเดอร ์จ ำกดั (“TGC”) 

ไทย 
ไทย 

บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทัย่อยของบรษิทั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทั โลจสีตคิ เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของ EAGLE โดย EAGLE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 
บรษิทั ดบับลวิพ ีโซลล่ำร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของ WPS โดย WPS ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
บรษิทั ไทยแก๊ส คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (“TG”) ไทย บรษิทัย่อยของ WPG โดย WPG ถอืหุน้รอ้ยละ 79.99 
บรษิทั พรเีมยีร์ แครร์เิออร ์จ ำกดั ไทย บรษิทัย่อยของ TG โดย TG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
ผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
 
 

ไทย 
 
 

บุคคลทีม่อี ำนำจและควำมรบัผดิชอบกำรวำงแผนสัง่กำร 
และควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรง 
หรอืทำงอ้อม ทัง้นี้ รวมถึงกรรมกำรของกลุ่มกิจกำร  
(ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
18.1 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร   
   บรษิทัย่อย 165,257,656 146,792,446 
   

รำยได้อ่ืน   
   บรษิทัย่อย 2,502,801 1,886,178 
   

ดอกเบีย้รบั   
   บรษิทัย่อย 547,230 622,311 
   

กำรซ้ือสินค้ำและรบับริกำร   
   บรษิทัย่อย 62,385,691 39,031,054 
   

ค่ำเช่ำ   
   บรษิทัย่อย 2,884,790 2,479,355 
 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

27 

 
18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
18.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 172,884,820 181,567,902 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 1,261,600 1,261,600 
   
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 20,250,323 16,825,474 
   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย   
   บรษิทัย่อย 438,567 441,433 
   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   
   บรษิทัย่อย 572,289 572,289 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

28 

 
18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
18.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
ยอดตน้งวด 54,682,397 
เพิม่ขึน้ 3,280,000 
รบัช ำระคนื (1,241,130) 
โอนไปเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลภำยนอก (12,000,000) 
ยอดสิน้งวด 44,721,267 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่บรษิัท ดบับลวิพ ีแก๊ส จ ำกดั จ ำนวน 44.72 ล้ำนบำท เป็นเงนิใหกู้้ยมืในสกุลเงนิบำท มรีะยะเวลำ 3 - 6 ปี 

และมอีตัรำดอกเบีย้เท่ำกบัรอ้ยละ 5.00 และรอ้ยละ MLR ต่อปี 

 
18.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคญัของกิจกำร 

 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรทีส่ ำคญังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์     
   ระยะสัน้อื่น 7,987,596 7,341,046 5,841,300 5,223,600 
ผลประโยชน์เมื่อหลงัออกจำกงำน 263,758 222,142 156,706 129,358 
 8,251,354 7,563,188 5,998,006 5,352,958 



บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอรย์ี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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19 คดีฟ้องร้อง 

 
คดคีวำมทีเ่ปิดเผยในงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ไม่มคีวำมเคลื่อนไหวนอกจำกคดคีวำมดงัต่อไปนี้ 

 
19.1 ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำตวัแทนค้ำต่ำง เรยีกรอ้งค่ำอดับรรจุก๊ำซ และค่ำขนส่ง

ก๊ำซ รวมถงึส่วนลดทำงกำรคำ้โดยโจทก์ทีเ่ป็นลูกคำ้ของบรษิทัในจ ำนวนเงนิ 46.50 ล้ำนบำท ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562
ศำลชัน้ต้นมคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิค่ำส่วนลดทำงกำรคำ้ เป็นจ ำนวนเงนิ 0.61 ล้ำนบำท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำยนืตำมศำลชัน้ตน้ ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
โจทก์ยื่นขออนุญำตฎีกำและจ ำเลยไดย้ื่นคดัคำ้นกำรขออนุญำตฎีกำ โดยในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ศำลฎีกำมคี ำสัง่รบัฎีกำ 
ต่อมำในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำลอุทธรณ์  คดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุดลง โดยบริษัท 
อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอหกักลบลบหนี้ตำมค ำพพิำกษำกบัหนี้ตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำมของโจทกเ์พื่อช ำระหนี้ต่อไป 

19.2 ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัถูกฟ้องและเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกรณีผดิสญัญำเรยีกคนืเงนิประกนัควำมเสยีหำยของถงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว โดยโจทก์ที่เป็นลูกค้ำของบริษัทในจ ำนวนเงนิ 2.94 ล้ำนบำท ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 ศำลชัน้ต้น 
มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัช ำระเงนิประกนัควำมเสยีหำยของถงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นจ ำนวนเงนิ 2.74 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ย
อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่ 26 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ต่อมำในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ 
ในเดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 ศำลอุทธรณ์มคี ำพพิำกษำยนืตำมศำลชัน้ต้น คอืใหบ้รษิทัช ำระหนี้ต่อโจทก์จ ำนวน 2.74 ลำ้นบำท 
แต่ไดพ้พิำกษำแกไ้ขดอกเบี้ยใหม่ คอืใหค้ดิดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ถงึวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2564 แต่ตอ้งไม่เกนิ 175,443.88 บำท 
และช ำระดอกเบี้ยร้อยละ 5 นับแต่วนัที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้เนื่องจำกศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืน 
ให้บรษิัทช ำระหนี้ตำมศำลชัน้ต้น บรษิัทจงึไม่สำมำรถยื่นขออนุญำตฎีกำค ำพพิำกษำได้ คดนีี้จงึเป็นอนัสิ้นสุดลง โดยบรษิัท 
อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอหกักลบลบหนี้ตำมค ำพพิำกษำกบัหนี้ตำมสญัญำประนีประนอมยอมควำมของโจทกเ์พื่อช ำระหนี้ต่อไป 

 
20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปีไดม้ตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 0.15 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 77.77 ล้ำนบำท เงนิปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหุ้น
ในวนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

21 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 
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