
บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ 

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 

ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึน 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,950,365,305 1,919,710,972 130,059,087 79,167,781
เงินลงทุนระยะสั้น 2,423,256,912 568,747,679 2,361,503,335 546,774,454
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 413,295,098 531,050,728 45,828,217 21,098,210
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 816,940,000 1,031,765,000 796,000,000 3,082,000,000
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7 13,377,044,925 13,740,364,439 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 398,498,421 739,905,093 95,515,109 94,457,240
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 8 702,081,857 835,204,143 358,777,546 133,566,120

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 21,081,482,518 19,366,748,054 3,787,683,294 3,957,063,805

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 9 3,956,210,394 3,836,231,359 3,217,995,726 3,131,131,613
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 13,337,565,585 12,339,442,029 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 26,317,590,807 23,502,921,939
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 1,754,693,822 1,576,407,625 1,238,450,000 1,238,450,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 487,706,560 283,085,894 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 14 8,681,162,960 9,422,007,467 5,033,556,797 5,442,077,663
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,499,715,028 4,385,368,737 19,669,737 23,828,654
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -
ค่าความนิยม 17,575,045,652 17,575,045,652 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 215,200,677 204,078,206 121,573,029 96,047,739
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 997,963,985 511,884,603 77,639,455 84,067,206

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 55,623,924,626 54,252,211,535 36,026,475,551 33,518,524,814

รวมสินทรัพย์ 76,705,407,144 73,618,959,589 39,814,158,845 37,475,588,619

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,606,021,323 1,784,171,994 1,306,021,323 1,384,171,994
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 2,176,087,987 2,590,443,494 339,868,382 443,632,746
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 5,448,491,234 3,058,716,265 5,448,491,234 3,058,716,265
รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 170,014,820 189,213,141 45,708,522 74,436,176
เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 - - 657,500,000 1,302,000,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,433,781 190,098,435 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 68,039,786 162,328,789 2,945,479 56,626,042
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ท่ีจดัประเภทท่ีถือไวเ้พื่อขาย 8 39,017,028 32,332,916 10,098,228 -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,563,105,959 8,007,305,034 7,810,633,168 6,319,583,223

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะยาว 16 - 3,936,901,708 - -
หุน้กู้ 18 30,984,356,895 25,618,678,491 11,532,338,429 11,121,979,713
รายไดร้อการตดับญัชี 19 4,397,902,007 4,169,660,883 2,470,476,565 2,511,387,119
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,606,533,532 2,548,322,403 - -
เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 128,946,753 153,578,512 23,582,518 38,910,937
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 127,804,677 117,644,189 37,961,544 34,310,812
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 510,449,427 533,461,116 104,284,601 110,762,757

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 38,755,993,291 37,078,247,302 14,168,643,657 13,817,351,338

รวมหนีสิ้น 48,319,099,250 45,085,552,336 21,979,276,825 20,136,934,561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.10 บาท 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,326,300,191 หุน้ 
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,432,630,019 1,432,630,019

หุน้สามญั จาํนวน 14,322,430,321 หุน้ 
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,432,243,032 1,432,243,032

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 12,406,749,061 12,391,309,606 12,406,749,061 12,391,309,606
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 21 800,748,633 803,347,472 800,748,633 803,347,472
ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้ 172,861,100 172,861,100 202,175,962 202,175,962
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 156,777,302 156,433,000 156,777,302 156,433,000
ยงัไม่จดัสรร 6,647,529,334 6,864,317,324 2,731,447,507 2,340,888,467

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,439,887,800 3,423,220,996 104,353,536 12,256,519

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 25,057,183,249 25,243,732,530 17,834,882,020 17,338,654,058
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,329,124,645 3,289,674,723 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 28,386,307,894 28,533,407,253 17,834,882,020 17,338,654,058

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 76,705,407,144 73,618,959,589 39,814,158,845 37,475,588,619

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 387,369,428 425,690,080 114,565,870 122,417,121
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 816,830,875 1,789,777,650 - -
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 392,945,292 347,789,094 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (207,140,845) (210,567,111) (67,104,992) (63,158,764)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (435,948,980) (840,622,748) - -
ตน้ทุนจากการขายสินคา้ (216,678,666) (197,403,474) - -

กําไรขั้นต้น 737,377,104 1,314,663,491 47,460,878 59,258,357
รายไดอ่ื้น 181,966,348 151,125,144 1,932,808,251 1,285,607,604
ค่าใชจ่้ายในการขาย (68,383,955) (161,246,559) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (314,561,132) (306,310,523) (92,352,543) (91,511,387)
ตน้ทุนทางการเงิน (337,909,355) (418,918,758) (169,409,234) (169,013,678)
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 244,309,064 693,317,125 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 442,798,074 1,272,629,920 1,718,507,352 1,084,340,896
ภาษีเงินได้ 22 (31,160,154) (66,811,018) 26,920,708 29,631,663

กําไรสําหรับงวด 411,637,920 1,205,818,902 1,745,428,060 1,113,972,559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (109,093,822) (369,751,408) (39,074,580) (190,503,877)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 35,389,757 (5,558,670) - -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

การร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 12,534,503 (2,526,644) - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21,818,765 73,950,281 7,814,916 38,100,775

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (39,350,797) (303,886,441) (31,259,664) (152,403,102)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (39,350,797) (303,886,441) (31,259,664) (152,403,102)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 372,287,123 901,932,461 1,714,168,396 961,569,457

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 303,032,004 972,366,903 1,745,428,060 1,113,972,559
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 108,605,916 233,451,999 - -

กําไรสําหรับงวด 411,637,920 1,205,818,902 1,745,428,060 1,113,972,559

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 259,657,019 667,878,275 1,714,168,396 961,569,457
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 112,630,104 234,054,186 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 372,287,123 901,932,461 1,714,168,396 961,569,457

กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0212 0.0679 0.1218 0.0778

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.0209 0.0679 0.1203 0.0778

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 771,203,068 911,581,638 220,289,790 238,241,437
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,682,056,508 1,921,882,438 190,000,000 -
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 791,715,166 700,375,164 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (421,729,920) (394,611,342) (131,093,987) (136,489,671)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,508,435,978) (952,277,073) (134,185,423) -
ตน้ทุนจากการขายสินคา้ (458,036,279) (420,724,555) - -

กําไรขั้นต้น 1,856,772,565 1,766,226,270 145,010,380 101,751,766
รายไดอ่ื้น 309,256,011 288,014,022 2,007,428,425 1,342,217,845
ค่าใชจ่้ายในการขาย (115,665,300) (194,116,244) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (582,592,417) (599,849,465) (182,834,351) (173,314,819)
ตน้ทุนทางการเงิน (651,304,586) (871,776,974) (327,860,497) (328,033,165)
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10, 12 916,254,106 950,974,414 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,732,720,379 1,339,472,023 1,641,743,957 942,621,627
ภาษีเงินได้ 22 (147,456,937) (42,103,193) 48,549,544 62,890,572

กําไรสําหรับงวด 1,585,263,442 1,297,368,830 1,690,293,501 1,005,512,199

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - 5,653,513 - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,119,580) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,533,933 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 12,027,803 (388,892,644) 115,121,271 (188,379,225)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7,393,646 (15,949,528) - -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

การร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 3,256,194 (2,526,644) - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,405,560) 77,778,529 (23,024,254) 37,675,845

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20,272,083 (329,590,287) 92,097,017 (150,703,380)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 20,272,083 (325,056,354) 92,097,017 (150,703,380)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,605,535,525 972,312,476 1,782,390,518 854,808,819

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,082,946,471 1,053,144,302 1,690,293,501 1,005,512,199
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 502,316,971 244,224,528 - -

กําไรสําหรับงวด 1,585,263,442 1,297,368,830 1,690,293,501 1,005,512,199

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,101,977,859 727,485,761 1,782,390,518 854,808,819
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 503,557,666 244,826,715 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,605,535,525 972,312,476 1,782,390,518 854,808,819

กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0756 0.0735 0.1180 0.0702

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.0746 0.0735 0.1164 0.0702

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลกําไรจากการ

ประมาณการ ส่วนแบ่ง การเปลี่ยนแปลง รวม

ใบสําคญั จัดสรรแล้ว - ตามหลัก กําไรขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงินลงทุน การแปลงค่า คณติศาสตร์ เบ็ดเสร็จอื่นของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ซื้อหุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย งบการเงิน ประกันภัย การร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 172,861,100 127,150,000 6,526,025,284 46,724,138 (15,426,977) 5,640,977 (9,433,707) (51,039,884) 21,429,401,041 532,867,905 21,962,268,946
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 3,215,162,748 3,215,162,748
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - - 29,283,000 (29,283,000) - - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 23 - - - - - (2,199,924,529) - - - - - (2,199,924,529) - (2,199,924,529)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - 3,621,802,446 3,621,802,446 (957,533,452) 2,664,268,994
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยแก่

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (29,117,963) (29,117,963)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,053,144,302 (311,114,115) (15,949,528) 3,173,753 (1,768,651) - 727,485,761 244,826,715 972,312,476

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 172,861,100 156,433,000 5,349,962,057 (264,389,977) (31,376,505) 8,814,730 (11,202,358) 3,570,762,562 23,578,764,719 3,006,205,953 26,584,970,672

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2561 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 172,861,100 156,433,000 6,864,317,324 (67,879,283) (69,204,986) 6,298,087 (16,755,384) 3,570,762,562 25,243,732,530 3,289,674,723 28,533,407,253
การเพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20, 21 386,987 15,439,455 (2,598,839) - - - - - - - - 13,227,603 - 13,227,603
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 11 11
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - - 344,302 (344,302) - - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 23 - - - - - (1,299,390,159) - - - - - (1,299,390,159) - (1,299,390,159)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (2,364,584) (2,364,584) 2,364,584 -
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยแก่

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (466,472,339) (466,472,339)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,082,946,471 9,622,243 7,393,646 - 2,015,499 - 1,101,977,859 503,557,666 1,605,535,525

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561 1,432,630,019 12,406,749,061 800,748,633 172,861,100 156,777,302 6,647,529,334 (58,257,040) (61,811,340) 6,298,087 (14,739,885) 3,568,397,978 25,057,183,249 3,329,124,645 28,386,307,894

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลขาดทุนจากการ

ใบสําคญั จัดสรรแล้ว - ประมาณการตาม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงินลงทุน หลักคณิตศาสตร์

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ซื้อหุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย ประกันภัย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 202,175,962 127,150,000 2,664,852,440 46,517,999 (6,582,033) 17,661,014,478

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - - 29,283,000 (29,283,000) - - -

เงินปันผลจ่าย 23 - - - - - (2,199,924,529) - - (2,199,924,529)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,005,512,199 (150,703,380) - 854,808,819

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 202,175,962 156,433,000 1,441,157,110 (104,185,381) (6,582,033) 16,315,898,768

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2561 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 202,175,962 156,433,000 2,340,888,467 18,838,552 (6,582,033) 17,338,654,058

การเพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20, 21 386,987 15,439,455 (2,598,839) - - - - - 13,227,603

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - - 344,302 (344,302) - - -

เงินปันผลจ่าย 23 - - - - - (1,299,390,159) - - (1,299,390,159)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,690,293,501 92,097,017 - 1,782,390,518

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561 1,432,630,019 12,406,749,061 800,748,633 202,175,962 156,777,302 2,731,447,507 110,935,569 (6,582,033) 17,834,882,020

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

10



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,732,720,379 1,339,472,023 1,641,743,957 942,621,627

รายการปรับปรุง

กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,734,859) (497,838) - -

ค่าเส่ือมราคา 14, 15 240,345,011 245,611,863 67,431,302 80,624,829

ค่าตดัจาํหน่าย 5,555,241 13,849,047 1,808,143 1,305,356

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 331,132 -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (2,562,042) (6,700,529) (2,244,819) (6,700,529)

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (613,198,853) (70,914,962) (55,814,577) -

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,354,890) (83,420) (1,518,692) (117,687)

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 6,879,334 6,879,333 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,160,488 17,948,994 3,650,732 3,186,136

รายไดด้อกเบ้ีย (45,406,112) (49,724,830) (50,407,738) (26,012,790)

รายไดเ้งินปันผล (122,896,751) (146,635,176) (1,933,332,279) (1,296,615,949)

ตน้ทุนทางการเงิน 651,304,586 871,776,974 327,860,497 328,033,165

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10, 12 (916,254,106) (950,974,414) - -

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในการดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (52,610,617) 24,846,712 (21,213,425) (59,019,431)

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 470,179,387 65,228,434 - (75,087,501)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,992,071 (5,108,765) (44,035) (5,308,288)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (492,498,231) (34,825,660) (2,454,743) (8,788,312)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (311,336,775) (3,835,329) (49,809,808) (81,127,486)

รายไดร้อการตดับญัชี 19 (128,352,817) (112,445,818) (69,638,208) (59,592,219)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (94,289,003) (93,354,275) (53,680,564) (51,822,189)

เงินมดัจาํจากสัญญาเช่าระยะยาว (17,947,647) 20,207,760 (5,230,191) 2,224,813

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (23,011,695) (19,786,864) (6,478,156) (3,350,632)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 300,682,099 1,110,933,260 (209,041,472) (315,547,087)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

11



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

ดอกเบ้ียรับ 45,266,161 79,314,790 46,891,156 20,805,954

ดอกเบ้ียจ่าย (818,225,558) (942,873,240) (311,148,535) (319,591,855)

เงินปันผลรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 214,958,365 136,261,191 70,174,326 86,520,426

ภาษีเงินไดรั้บคืน 403,846,548 2,031,232 9,912,618 -

ภาษีเงินไดจ่้าย (236,611,596) (114,725,089) (10,926,452) (32,999,704)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (90,083,981) 270,942,144 (404,138,359) (560,812,266)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (3,335,000,000) (3,130,000,000) (3,180,000,000) (3,130,000,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 1,485,705,990 5,135,571,696 1,370,369,639 5,135,571,696

เงินสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (23,000,000) (89,800,000) (9,562,000,000) (6,442,400,000)

เงินสดรับคืนจากการใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 237,825,000 547,950,000 11,848,000,000 5,234,600,000

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเปล่ียนแปลง - (28) - (253)

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย 9 53,322,756 13,810,962 25,403,459 13,810,962

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 10 (224,089,600) (678,833,925) - -

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 16,183,065 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (2,815,000,000) (61,180,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 (152,280,000) (11,247,500) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 (211,500,000) - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (129,757,745) (271,650,846) (85,644,857) (176,003,186)

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (1,917,085) - (1,917,085)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,779,847,752 222,632,082 190,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (294,593,913) (215,764,596) (414,791) (5,353,819)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,546,168 242,990 1,518,692 242,990

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (75,165,445) - - -

เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน 52,722,425 37,508,182 1,863,157,953 1,210,095,523

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (831,416,612) 1,574,684,997 (344,609,905) 1,777,466,828

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้น 1,820,000,000 300,000,000 1,020,000,000 300,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้น (2,000,000,000) (3,660,000,000) (1,100,000,000) (810,000,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (644,500,000) -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 16 (3,999,000,000) (2,500,000,000) - -

เงินสดรับจากหุน้กู ้ 18 8,000,000,000 2,600,000,000 3,000,000,000 2,600,000,000

เงินสดจ่ายในการออกหุน้กู ้ 18 (4,646,690) (5,387,176) (3,702,201) (5,387,176)

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ 18 (200,000,000) (1,200,000,000) (200,000,000) (1,200,000,000)

เงินสดรับล่วงหนา้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27,231,930 - 27,231,930 -

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - 2,664,268,994 - -

เงินปันผลจ่าย (1,710,349,746) (2,232,116,931) (1,299,390,159) (2,199,924,529)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 3,186,061,249 - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 1,933,235,505 (847,173,864) 799,639,570 (1,315,311,705)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,011,734,912 998,453,276 50,891,306 (98,657,143)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,919,710,972 2,635,395,451 79,167,781 173,120,210

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 18,919,421 (2,597,369) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 2,950,365,305 3,631,251,358 130,059,087 74,463,067

รายการท่ีมิใช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้ก่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 126,515,097 227,819,171 71,236,951 187,521,509

เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์            49,520,642               14,539,497 -                           -  

เงินปันผลคา้งจ่าย 69,710,781 16,727,689 -                           -  

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูค้า้งจ่าย 8,025,000 - -                           -  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

 

14 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 1121 หมู่ท่ี 3 ถนน เทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ กลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนอ 
งบกำรเงิน  ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำม
ขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มำถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 

3 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

4 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ปัจจยัท่ีใชใ้นกำรก ำหนดส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร และเขตภูมิศำสตร์ โดยแยกเป็นห้ำส่วนงำนท่ีรำยงำน 
ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์(2) ธุรกิจพลงังำน (3) ธุรกิจน ้ำ (4) ธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศ และ (5) บริษทัโฮลด้ิงในต่ำงประเทศ 
 
คณะกรรมกำรบริหำรไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติักำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน รำยไดท้ำงกำรเงิน
และตน้ทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะฝ่ำยบริหำรกำรเงินส่วนกลำงท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงิน
ของกลุ่มกิจกำร 
 
บริษทัมีรำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีรำยงำนแก่
คณะกรรมกำรนั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุน 
 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ      ธุรกจิ      
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

             
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 569,136,431 - 81,972,880 120,093,757 - 771,203,068 725,467,944 - 95,668,155 90,445,539 - 911,581,638 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 2,682,056,508 - - - - 2,682,056,508 1,921,882,438 - - - - 1,921,882,438 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 30,343,333 - 761,371,833 - - 791,715,166 7,863,823 - 692,511,341  - - 700,375,164 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 3,281,536,272 - 843,344,713 120,093,757 - 4,244,974,742 2,655,214,205 - 788,179,496 90,445,539 - 3,533,839,240 

             
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 746,995,439 (6,544,493) 342,324,006 76,907,936 (1,168,040) 1,158,514,848 615,156,797 (7,174,498) 301,464,727 63,640,907 (827,372) 972,260,561 
รำยไดอ่ื้น 225,770,403 79,602,087 3,430,183 401,139 52,199 309,256,011 213,161,095 72,518,853 1,758,530 550,436 25,108 288,014,022 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (470,213,041) (154,351,719) (26,739,826) - - (651,304,586) (630,221,667) (207,120,632) (34,432,521) (2,154) - (871,776,974) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและ             
   กำรร่วมคำ้ 8,052,596 908,201,510 - - - 916,254,106 13,497,852 937,476,562 - - - 950,974,414 

ภำษีเงินได ้ (102,335,426) (9,601,010) (18,191,919) (17,328,582) - (147,456,937) (41,222,672) (8,911,543) 21,170,470 (13,139,448) - (42,103,193) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 408,269,971 817,306,375 300,822,444 59,980,493 (1,115,841) 1,585,263,442 170,371,405 786,788,742 289,961,206 51,049,741 (802,264) 1,297,368,830 
             
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย             

   ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม      (502,316,971)      (244,224,528) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ             

   ของบริษทัใหญ่      1,082,946,471      1,053,144,302 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำน มีดงัน้ี 
 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ      ธุรกจิ      
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
             
สินทรัพยต์ำมส่วนงำน 37,875,133,721 15,641,280,387 9,849,531,285 241,985,347 33,899,993 63,641,830,733 38,448,090,452 14,269,951,082 9,503,109,900 162,171,454 42,866,238 62,426,189,126 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน      13,063,576,411      11,192,770,463 

รวมสินทรัพย ์      76,705,407,144      73,618,959,589 
             
หน้ีสินตำมส่วนงำน 21,001,031,790 221,081,137 1,321,823,749 77,380,473 123,536 22,621,440,685 22,989,053,602 223,169,439 1,461,954,815 69,386,106 71,160 24,743,635,122 
หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน      25,697,658,565      20,341,917,214 

รวมหน้ีสิน      48,319,099,250      45,085,552,336 

 
ขอ้มูลค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ      ธุรกจิ      
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
             

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย             
   ตำมส่วนงำน 151,285,033 57,814 64,877,092 7,552,125 - 223,772,064 186,226,473 - 58,699,643 7,553,658 - 252,479,774 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีไม่ไดปั้นส่วน      19,830,260      5,618,825 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน      2,297,928      1,362,311 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      245,900,252      259,460,910 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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5 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุตธิรรม 
 

กำรวิเครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวธีิกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดง
ไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนระยะสั้น 2,423,256,912 568,747,679 2,361,503,335 546,774,454 

เงินลงทุนเผือ่ขำย 3,956,210,394 3,836,231,359 3,217,995,726 3,131,131,613 

 6,379,467,306 4,404,979,038 5,579,499,061 3,677,906,067 
 

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งงวด 
 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 274,198,656 264,958,457 13,499,774 5,896,726 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,140,466) (32,875,325) - - 

 260,058,190 232,083,132 13,499,774 5,896,726 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24.2) 22,537,807 48,073,805 5,313,425 1,847,679 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 48,676,782 20,181,676 5,790,508 3,678,325 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขำย - 163,927,168 - - 
รำยไดค้ำ้งรับ 49,263,969 53,038,353 57,107 197,807 

อ่ืนๆ 32,758,350 13,746,594 21,167,403 9,477,673 

 413,295,098 531,050,728 45,828,217 21,098,210 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 196,797,285 146,629,036 10,663,483 2,578,046 
เกินก ำหนดช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 45,742,169 80,197,372 1,628,165 1,104,106 
3 - 6 เดือน 4,201,752 29,716,758 - 1,642,608 
6 - 12 เดือน 19,196,257 2,612,135 686,160 - 

เกินกวำ่ 12 เดือน 8,261,193 5,803,156 521,966 571,966 

 274,198,656 264,958,457 13,499,774 5,896,726 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,140,466) (32,875,325) - - 

 260,058,190 232,083,132 13,499,774 5,896,726 

 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 22,523,683 45,025,641 5,313,425 1,847,679 
เกินก ำหนดช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 14,124 3,048,164 - - 

 22,537,807 48,073,805 5,313,425 1,847,679 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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7 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 13,740,364,439 - 
เพิ่มข้ึน 321,449,351 - 
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 14) (14,246,248) - 

รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (670,522,617) - 

ยอดส้ินงวด 13,377,044,925 - 

 
กลุ่มกิจกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยไ์ปอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์  ำนวน 1,288.41 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัวงเงินกู ้
 

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 2 โครงกำร (พ.ศ. 2560: 9 โครงกำร) ซ่ึงไดจ้ดัประเภท
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้ริหำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 1 โครงกำร (พ.ศ. 2560: 2 โครงกำร) ซ่ึงไดจ้ดัประเภท 
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย ใชมู้ลค่ำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำย นบัแต่วนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส ำคญัของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ัดประเภทเป็น     
   สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  685,118,564 823,583,713 346,167,079 132,971,875 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,963,293 11,620,430 12,610,467 594,245 

 702,081,857 835,204,143 358,777,546 133,566,120 

     
หนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีจ่ัดประเภท     
   ทีถื่อไว้เพ่ือขำย     

เงินมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 39,017,028 32,332,916 10,098,228 - 

 39,017,028 32,332,916 10,098,228 - 

 
9 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผือ่ขำยระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 3,836,231,359 3,131,131,613 
กำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 163,927,168 - 
กำรลดทุนของหลกัทรัพย ์ (53,322,756) (25,403,459) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 9,374,623 112,267,572 

ยอดส้ินงวด 3,956,210,394 3,217,995,726 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 สถำนทีป่ระกอบ 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ทีถื่อโดยบริษัท  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ทีถื่อโดยกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศที ่ 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
บริษัทร่วม จดทะเบยีนจัดตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำเหมรำช   
อินดสัเตรียล 

ไทย - - 23 23 

บริษทั เกค็โค่-วนั จ  ำกดั ไทย - - 25 25 
บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ โซล่ำร์ จ  ำกดั และบริษทัยอ่ย ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ โซล่ำร์ เคเคเอส จ ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ โซล่ำร์ บีว ีจ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ โซล่ำร์ ทีเอส1 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ โซล่ำร์ ทีเอส2 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั บีกริม เพำเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จ ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ วทีีพี จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ ทีเอส1 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ ทีเอส2 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ ทีเอส3 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ ทีเอส4 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
บริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ  ำกดั ไทย - - 18 18 
      
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 12,339,442,029 - 
ลงทุนเพิ่ม 224,089,600 - 
เงินปันผล (106,640,702) - 

ส่วนแบ่งก ำไร 880,674,658 - 

ยอดส้ินงวด 13,337,565,585 - 

 
ในระหวำ่งงวด บริษทัร่วมจ ำนวน 4 แห่งออกหุน้สำมญัเพิ่มข้ึน กลุ่มกิจกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีเพิ่มข้ึนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม 
 
กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรค ้ำประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม โดยใชหุ้น้สำมญัของบริษทัร่วมนั้นๆ 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

  
สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย

บริษทั 
สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย

กลุ่มกจิกำร 

 สถำนที่ประกอบ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
บริษทัย่อย ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทั แวร์เฮำส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ำกดั ไทย 100 100 - - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกดั ไทย 100 100 - - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ไทย 100 100 - - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จ ำกดั ไทย 98 95 - - 
WHA Corporation (International) Company Limited Republic of Mauritius - 100 - - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ำกดั ไทย 100 100 - - 
WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited Hong Kong - -  100  100 
PT. WHA International Indonesia Indonesia - - 100 100 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

(เดิมช่ือ บริษทั เหมรำชพฒันำท่ีดิน จ ำกดั (มหำชน)) 
ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั  
อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ำกดั ไทย - - 59 59 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ำกดั (เดิมช่ือ  

บริษทั เหมรำช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ำกดั) 
ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ สระบุรี ท่ีดินอุตสำหกรรม จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั  
เหมรำช สระบุรี ท่ีดินอุตสำหกรรม จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอุตสำหกรรม จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั  
เหมรำช ระยอง ท่ีดินอุตสำหกรรม จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จ  ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ระยอง 2012 
จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จ  ำกดั  
(เดิมช่ือ บริษทั เหมรำช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จ  ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั (เดิมช่ือ  
บริษทั อีสเทิร์น ไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั  
(เดิมช่ือ บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 
จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล บิวต้ิง จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอสเอม็อี  
แฟคทอร่ี จ ำกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั เดอะพำร์คเรสซิเดนซ์ จ ำกดั ไทย - - 99 99 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (เดิมช่ือ 

บริษทั เหมรำช รีท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั) 
ไทย - - 99 99 

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มำรีน่ำ เซอร์วิสเซส จ ำกดั ไทย - - 99 99 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เหมรำช อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั) 
ไทย - - 99 99 

Hemaraj International Limited  Cayman Islands - - 99 99 
H-International (BVI) Company Limited British Virgin - - 99 99 
WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. (เดิมช่ือ  

H - International (SG) Pte. Ltd.) 
Singapore - - 99 99 

WHA Industrial Development (SG) Pte. Ltd. (เดิมช่ือ WHA Hemaraj  
Land and Development (SG) Pte. Ltd.)  

Singapore - - 99 99 

WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company (เดิมช่ือ WHA 
Hemaraj Cienco4 Nghe An Joint Stock Company) 

Vietnam - - 98 98 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

  
สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย

บริษทั 
สัดส่วนของหุ้นสำมญัทีถื่อโดย

กลุ่มกจิกำร 

 สถำนที่ประกอบ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
บริษทัย่อย ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

WHA Industrial Management Services Vietnam Company Limited (เดิม
ช่ือ WHA Hemaraj Management Services Vietnam Company Limited) 

Vietnam - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย - - 69 69 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ วอเตอร์ จ ำกดั  ไทย - - 69 69 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไทย - - 69 69 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ  ำกดั ไทย - - 69 69 
บริษทั ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย - - 69 69 
WHAUP (SG) 1 Pte. Ltd. Singapore - - 69 69 
WHAUP (SG) 2 Pte. Ltd.  Singapore - - 69 69 
WHAUP Nghe An Joint Stock Company Vietnam - - 69 - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยูเ่ท่ำกบั
สิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด - 23,502,921,939 
ลงทุนเพิ่ม - 2,815,000,000 
กำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย - (331,132) 

ยอดส้ินงวด - 26,317,590,807 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มกิจกำรจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company ท่ีประเทศเวียดนำมเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรน ้ำเสีย 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ในระหว่ำงงวด บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จ ำกดั ได้ท ำกำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ บริษทัซ้ือหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มข้ึนมำกกว่ำ
สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมท ำให้สัดส่วนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 98 และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ไดท้  ำกำรเพิ่มทุน
โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่ บริษทัซ้ือหุน้สำมญัท่ีเพิ่มข้ึนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม 
 

ในระหว่ำงงวด บริษทั WHA Corporation (International) Company Limited ช ำระบญัชีและบริษทัรับรู้รำยกำรขำดทุนจ ำนวน 331,132 บำท 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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12 ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 

 สถำนที่ประกอบ 

 
สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยบริษทั (ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศที่ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
กำรร่วมค้ำ จดทะเบียนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ จ ำกดั ไทย 65 65 - - 
บริษทั เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ำกดั ไทย 50 50 - - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ไทย 51 51 - - 
บริษทั เจเนซิส ดำตำ้ เซ็นเตอร์ จ ำกดั ไทย - - 33 32 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ำร์รูฟ 1 จ  ำกดั ไทย - - 52 52 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ำร์รูฟ 3 จ  ำกดั ไทย - - 52 52 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ำร์รูฟ 6 จ  ำกดั ไทย - - 52 52 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ำร์รูฟ 17 จ  ำกดั ไทย - - 52 52 
บริษทั หว้ยเหำะไทย จ ำกดั และบริษทัร่วม ไทย - - 36 36 

บริษทั โรงไฟฟ้ำหว้ยเหำะ จ ำกดั Lao People’s 
Democratic Republic 

- - 9 9 

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั และบริษทัยอ่ย ไทย - - 23 23 
บริษทั โกลว ์เหมรำช วินด ์จ ำกดั ไทย - - 23 23 
บริษทั ชลบุรี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไทย - - 23 23 
บริษทั ระยอง คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไทย - - 23 23 

บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั และ
บริษทัยอ่ย 

ไทย 
 

- - 24 35 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอน็จีดี2 จ  ำกดั ไทย - - 24 35 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอน็จีดี4 จ  ำกดั ไทย - - 24 35 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

   บำท บำท 
     

ยอดตน้งวด   1,576,407,625 1,238,450,000 
ลงทุนเพิ่ม   152,280,000 - 
เงินปันผล   (12,829,445) - 
ส่วนแบ่งก ำไร   35,579,448 - 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   3,256,194 - 

ยอดส้ินงวด   1,754,693,822 1,238,450,000 
 

ในระหวำ่งงวด บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไดท้  ำกำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่ กลุ่มกิจกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีเพิ่มข้ึน
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม 
 
ในระหวำ่งงวด บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จ  ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั ไดเ้พิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ กลุ่มกิจกำรไม่ไดซ้ื้อหุ้น
สำมญัท่ีเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม ท ำให้สัดส่วนลดลงจำกร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 24 อยำ่งไรก็ตำมกำรจดัประเภทของเงินลงทุนไม่ได้
เปล่ียนแปลง โดยกลุ่มกิจกำรยงัคงสถำนะเงินลงทุนน้ีเป็นกำรร่วมคำ้ 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

    มูลค่ำตำมบญัชี 
  รำคำทุน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 

  บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้งวด  283,802,894 (717,000) 283,085,894 
ลงทุนเพิ่ม  211,500,000 - 211,500,000 
ตดัจ ำหน่ำย  (6,879,334) - (6,879,334) 

ยอดส้ินงวด  488,423,560 (717,000) 487,706,560 
 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มกิจกำรไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำนวน 30,000,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดมี้อ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นนยัส ำคญั ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรค ้ำประกนัเงินกูข้องบริษทั โกลว ์ไอพีพี จ  ำกดั โดยใชหุ้น้สำมญัของบริษทัดงักล่ำว 
 

14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,422,007,467 5,442,077,663 
เพิ่มข้ึน 51,535,436 503,807 
ค่ำเส่ือมรำคำ (99,121,753) (62,857,594) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (11,544,850) - 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(หมำยเหตุ 7) 14,246,248 - 
โอนไปท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 15) (10,841,024) - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 8) (685,118,564) (346,167,079) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 8,681,162,960 5,033,556,797 
 

กลุ่มกิจกำรไดโ้อนอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 939,395,557 บำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำเช่ำ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 228,506,621 บำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำเช่ำ 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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15 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,385,368,737 23,828,654 
เพิ่มข้ึน 249,852,504 414,791 
จ ำหน่ำย (191,278) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (141,223,258) (4,573,708) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 14,468 - 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 14) 10,841,024  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,947,169) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,499,715,028 19,669,737 
 

16 เงนิกู้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,606,021,323 1,784,171,994 1,306,021,323 1,384,171,994 

เงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24.5) - - 657,500,000 1,302,000,000 

 1,606,021,323 1,784,171,994 1,963,521,323 2,686,171,994 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

เงินกูร้ะยะยำว - 3,936,901,708 - - 

 - 3,936,901,708 - - 
     

รวมเงินกู ้ 1,606,021,323 5,721,073,702 1,963,521,323 2,686,171,994 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูร้ะยะยำวระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 3,936,901,708 - 
ช ำระคืน (3,999,000,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู ้ 62,098,292 - 

ยอดส้ินงวด - - 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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17 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 283,769,263 343,060,499 52,095,276 15,054,302 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24.4) - 1,800,000 1,482,662 2,985,138 
เจำ้หน้ีอ่ืน 41,837,994 20,510,723 31,892,345 15,175,038 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยค์ำ้งจ่ำย 1,012,066,179 1,267,881,506 2,097,817 109,088,308 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 409,306,561 543,437,835 142,077,389 134,444,918 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 69,710,781 14,198,029 - - 
เงินประกนัผลงำน 62,009,731 72,974,424 59,168,510 68,823,926 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 239,245,098 244,919,426 19,094,967 41,375,379 
เงินรับล่วงหนำ้จำกกำรขำยทรัพยสิ์น - 38,000,000 - 38,000,000 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรค ้ำประกนั 4,160,967 5,189,512 4,160,967 5,189,512 

อ่ืนๆ 53,981,413 38,471,540 27,798,449 13,496,225 

 2,176,087,987 2,590,443,494 339,868,382 443,632,746 
 

18 หุ้นกู้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,448,491,234 3,058,716,265 5,448,491,234 3,058,716,265 

หุน้กู ้ 30,984,356,895 25,618,678,491 11,532,338,429 11,121,979,713 

 36,432,848,129 28,677,394,756 16,980,829,663 14,180,695,978 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

   บำท บำท 
     

ยอดตน้งวด   28,677,394,756 14,180,695,978 
เพิ่มข้ึน   8,000,000,000 3,000,000,000 
ช ำระคืน   (200,000,000) (200,000,000) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้   (12,671,690) (3,702,201) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้   7,631,376 3,835,886 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินจำกกำรรวมธุรกิจ   (39,506,313) - 

ยอดส้ินงวด   36,432,848,129 16,980,829,663 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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19 รำยได้รอกำรตัดบญัชี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดร้อกำรตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 170,014,820 189,213,141 45,708,522 74,436,176 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี 4,397,902,007 4,169,660,883 2,470,476,565 2,511,387,119 

 4,567,916,827 4,358,874,024 2,516,185,087 2,585,823,295 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชีระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 4,358,874,024 2,585,823,295 
เพิ่มข้ึน 337,395,620 - 
รับรู้รำยได ้ (128,352,817) (69,638,208) 

ยอดส้ินงวด 4,567,916,827 2,516,185,087 

 
20 ทุนเรือนหุ้น 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      

ยอดตน้งวด  15,677,730,186 1,567,773,019 14,322,430,321 1,432,243,032 12,391,309,606 
กำรเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม      

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 3,869,870 386,987 15,439,455 

ยอดส้ินงวด 15,677,730,186 1,567,773,019 14,326,300,191 1,432,630,019 12,406,749,061 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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21 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย บำท 
   

ยอดตน้งวด 116,825,502 803,347,472 
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (377,932) (2,598,839) 

ยอดส้ินงวด 116,447,570 800,748,633 

 
22 ภำษีเงนิได้ 

 
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้ งค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้ งปีท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี) 
 

23 เงนิปันผล 
 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.0907 บำทต่อหุ้น 
เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,299 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้จดัสรรเงินก ำไร
สุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม จ  ำนวน 344,302 บำท 
 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.1536 บำทต่อหุน้เป็น
จ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,200 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 และท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้จดัสรรเงินก ำไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม จ  ำนวน 29,283,000 บำท 
 

24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลและกิจกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม 
โดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบุคคลหรือกิจกำร 
ซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคล
เหล่ำนั้น และกิจกำรท่ีถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 
 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ดบับลิวเอชเอ โฮลด้ิง จ  ำกดั ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุลในสัดส่วนร้อยละ 46.43 
ส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 53.57 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบ
ควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
24.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบริหำร - - 840,000 1,005,000 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 20,400 61,200 
รำยไดเ้งินปันผล - - 1,863,157,953 1,210,095,523 
ดอกเบ้ียรับ - - 17,159,759 15,889,994 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร - - 809,548 73,059 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 2,664,707 918,913 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 57,428,243 8,815,391 - - 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 1,713,904 1,860,439 - - 
รำยไดเ้งินปันผล 96,930,863 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 14,575,824 17,011,390 - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรบริหำร 3,521,606 3,486,872 3,377,856 3,486,872 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร 1,007,093 1,308,487 - - 
รำยไดเ้งินปันผล 12,829,446 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 239,691 1,018,148 239,691 1,018,148 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน     
ค่ำเช่ำจ่ำย 3,048,006 3,102,988 2,609,648 2,704,481 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
24.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบริหำร - - 1,680,000 2,010,000 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 81,600 122,400 
รำยไดเ้งินปันผล - - 1,863,157,953 1,210,095,523 
ดอกเบ้ียรับ - - 49,147,753 23,901,943 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร - - 885,607 146,118 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 6,356,680 1,827,728 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 107,513,047 16,810,931 - - 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 3,570,032 2,991,973 - - 
รำยไดเ้งินปันผล 106,640,702 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 29,477,482 37,174,690 - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรบริหำร 7,194,411 6,973,743 6,906,911 6,973,743 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร 1,987,589 1,308,487 - - 
รำยไดเ้งินปันผล 12,829,446 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 856,286 1,773,293 471,481 1,773,293 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน     
ค่ำเช่ำจ่ำย 6,096,012 6,205,975 5,219,295 5,408,962 

 
24.2 ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 4,489,874 1,444,999 
บริษทัร่วม 21,415,104  46,695,510 - - 

กำรร่วมคำ้ 1,122,703 1,378,295 823,551 402,680 

 22,537,807 48,073,805 5,313,425 1,847,679 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
24.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 773,000,000 3,082,000,000 
บริษทัร่วม 793,940,000 974,750,000 - - 

กำรร่วมคำ้ 23,000,000 57,015,000 23,000,000 - 

 816,940,000 1,031,765,000 796,000,000 3,082,000,000 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 
เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลกัประกนั โดยมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.18 - 12.00 
และ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัรำร้อยละ 4.18 - 12.00 และ MLR ต่อปี) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
เงินให้กู้ระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ  
4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.18 - 5.40 ต่อปี) 
 

24.4 เจ้ำหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,482,662 1,185,138 

กำรร่วมคำ้ - 1,800,000 - 1,800,000 

 - 1,800,000 1,482,662 2,985,138 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
24.5 เงนิกู้ระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 657,500,000 1,302,000,000 

 
เงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลกัประกนั โดยมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.15 ต่อปี 
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.15 ต่อปี) 
 

24.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้ริหำรส ำคัญของบริษทั รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดับสูง เลขำนุกำรบริษัท  
และหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น  98,744,082   84,228,503   23,486,702  14,103,015 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  2,852,469   2,622,770   1,209,291  1,073,134 

  101,596,551   86,851,273   24,695,993  15,176,149 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น  180,529,501   157,394,262   36,003,056  28,295,030 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  5,704,944   5,245,540   2,418,580  2,146,267 

  186,234,445   162,639,802   38,421,636  30,441,297 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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25 ภำระผูกพนั 
 
25.1 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือขำยท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
ก่อสร้ำงคลงัสินคำ้ 428,382,602 325,476,283 331,225,998 325,476,283 
ก่อสร้ำงโรงงำนส ำเร็จรูปและระบบ     

   สำธำรณูปโภค 115,764,198 146,155,007 - - 

 551,146,800 478,631,290 338,225,998 332,476,283 

 
25.2 ภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 49,992,595  33,249,380  3,604,516 - 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 124,716,629  85,993,542  14,763,536 - 

เกินกวำ่ 5 ปี 147,013,118  47,760,657  54,577,578 - 

 321,722,342 167,003,579 72,945,630 - 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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26 หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
 
26.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ธนำคำรไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัและกลุ่มกิจกำรดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

สกุลเงนิบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 25,952,070 77,711,040 5,055,170 5,531,280 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 480,660,840 430,099,510 - - 
กำรปฏิบติัตำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 852,442,459 999,501,856 - - 
กำรขอรับเงินคืนภำษีก่อนกำรตรวจแลว้เสร็จ 473,184,205 - 79,250,275 - 

อ่ืนๆ 159,239,275 185,032,018 10,812,945 10,000,000 

 1,991,478,849 1,692,344,424 95,118,390 15,531,280 

 
สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ     

กำรปฏิบติัตำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 8,730,676 9,042,844 - - 

 8,730,676 9,042,844 - - 

 
หนังสือค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ออกเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรตำมปกติของธุรกิจ บริษทัและกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่เกิดหน้ีสินจำกกำร 
ค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

26.2 กำรค ำ้ประกนัอ่ืน 
 
กำรค ้ำประกนัเพือ่ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ มีดงัน้ี 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 
1) กลุ่มกิจกำรไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินโดยมีเง่ือนไขว่ำถำ้ผูจ้ะซ้ือมิไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุน และ/หรือ ไม่ได้รับอนุญำตในกำรใช้ท่ีดินจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว กลุ่มกิจกำรจะต้อง 
จ่ำยคืนเงินค่ำงวดและเงินมดัจ ำแก่ผูจ้ะซ้ือท่ีดิน 

 
2) กลุ่มกิจกำรค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 283.58 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 

365.51 ลำ้นบำท) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
บริษัทค ้ ำประกันกำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 249.84 ล้ำนบำท  (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 
327.27 ลำ้นบำท) 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทัเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 7,966,978 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ  
0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 796,698 บำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวนเงิน 31,785,514 บำท บริษทัจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จ ำกัด ถูกจดัตั้ งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจพฒันำนิคม
อุตสำหกรรม โดยจดทะเบียนหุ้นสำมญัจ ำนวน 65,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 650,000,000 บำท กลุ่มกิจกำรร่วมลงทุนใน 
หุน้สำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 38,999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 
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