
บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที ่30 กนัยายน 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 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนําเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

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 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,375,229,054 1,919,710,972 87,620,663 79,167,781
เงินลงทุนระยะสั้น 5 593,118,473 568,747,679 256,113,189 546,774,454
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 436,898,225 531,050,728 55,956,978 21,098,210
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 916,940,000 1,031,765,000 1,232,000,000 3,082,000,000
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7 13,412,982,147 13,740,364,439 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 333,338,581 739,905,093 22,591,555 94,457,240
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 8 714,780,381 835,204,143 358,777,546 133,566,120

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,783,286,861 19,366,748,054 2,013,059,931 3,957,063,805

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 9 4,196,554,835 3,836,231,359 3,484,648,064 3,131,131,613
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 14,000,753,057 12,339,442,029 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 26,317,590,807 23,502,921,939
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 1,876,996,162 1,576,407,625 1,238,450,000 1,238,450,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 484,209,883 283,085,894 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 8,806,418,535 9,422,007,467 5,049,478,023 5,442,077,663
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,522,356,824 4,385,368,737 28,136,866 23,828,654
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -
ค่าความนิยม 17,575,045,652 17,575,045,652 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 181,095,953 204,078,206 90,585,788 96,047,739
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,237,199,193 511,884,603 79,192,750 84,067,206

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 56,999,290,057 54,252,211,535 36,288,082,298 33,518,524,814

รวมสินทรัพย์ 74,782,576,918 73,618,959,589 38,301,142,229 37,475,588,619

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 3,810,190,528 1,784,171,994 2,010,190,528 1,384,171,994
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 2,105,332,855 2,591,630,077 281,462,022 444,819,329
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 4,143,503,688 3,058,716,265 4,143,503,688 3,058,716,265
รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 157,012,470 189,213,141 29,584,125 74,436,176
เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 - - 657,500,000 1,302,000,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 53,214,421 190,098,435 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 61,244,169 161,142,206 2,846,119 55,439,459
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ท่ีจดัประเภทท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 8 39,797,028 32,332,916 10,098,228 -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,370,295,159 8,007,305,034 7,135,184,710 6,319,583,223

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะยาว 16 - 3,936,901,708 - -
หุน้กู้ 18 27,509,153,482 25,618,678,491 10,568,981,411 11,121,979,713
รายไดร้อการตดับญัชี 19 4,345,167,073 4,169,660,883 2,449,915,137 2,511,387,119
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,596,166,521 2,548,322,403 - -
เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 196,788,397 153,578,512 23,582,518 38,910,937
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 134,078,861 117,644,189 39,786,912 34,310,812
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 466,441,730 533,461,116 100,930,871 110,762,757

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 35,247,796,064 37,078,247,302 13,183,196,849 13,817,351,338

รวมหนีสิ้น 45,618,091,223 45,085,552,336 20,318,381,559 20,136,934,561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 14,334,267,169 หุน้ 
มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,433,426,717 1,433,426,717

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 12,438,534,575 12,391,309,606 12,438,534,575 12,391,309,606
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 21 795,398,351 803,347,472 795,398,351 803,347,472
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 7,010,554,198 6,864,317,324 2,635,911,813 2,340,888,467

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,608,618,904 3,423,220,996 320,535,950 12,256,519

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 25,616,171,147 25,243,732,530 17,982,760,670 17,338,654,058
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,548,314,548 3,289,674,723 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 29,164,485,695 28,533,407,253 17,982,760,670 17,338,654,058

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 74,782,576,918 73,618,959,589 38,301,142,229 37,475,588,619

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 433,159,321 437,040,175 110,735,006 123,765,518
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 158,202,138 445,087,480 - 120,000,000
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 386,356,707 367,783,297 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (246,814,499) (206,246,127) (63,839,758) (63,127,205)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (32,451,896) (274,798,789) - (114,908,923)
ตน้ทุนจากการขายสินคา้ (213,301,949) (210,655,900) - -

กําไรขั้นต้น 485,149,822 558,210,136 46,895,248 65,729,390
รายไดอ่ื้น 212,017,650 336,203,127 89,507,453 87,038,428
ค่าใชจ่้ายในการขาย (33,037,240) (40,859,447) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (314,779,032) (270,720,495) (84,270,591) (79,448,327)
ตน้ทุนทางการเงิน (292,808,142) (406,115,656) (170,726,167) (173,065,353)
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 567,181,526 563,394,953 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 623,724,584 740,112,618 (118,594,057) (99,745,862)
ภาษีเงินได้ 22 (39,686,844) (38,555,602) 23,058,363 23,018,088

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 584,037,740 701,557,016 (95,535,694) (76,727,774)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 264,273,182 195,708,883 270,228,018 145,522,411
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (39,903,276) 1,214,371 - -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

การร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (4,606,986) (3,785,788) - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (52,854,637) (39,141,776) (54,045,604) (29,104,483)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 166,908,283 153,995,690 216,182,414 116,417,928

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 166,908,283 153,995,690 216,182,414 116,417,928

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 750,946,023 855,552,706 120,646,720 39,690,154

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 363,024,864 505,845,435 (95,535,694) (76,727,774)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 221,012,876 195,711,581 - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 584,037,740 701,557,016 (95,535,694) (76,727,774)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 531,755,968 660,976,862 120,646,720 39,690,154
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 219,190,055 194,575,844 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 750,946,023 855,552,706 120,646,720 39,690,154

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.0253 0.0353 (0.0067) (0.0054)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 0.0250 0.0353 (0.0067) (0.0054)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,204,362,389 1,348,621,813 331,024,796 362,006,955
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,840,258,646 2,366,969,918 190,000,000 120,000,000
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,178,071,873 1,068,158,461 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (668,544,419) (600,857,469) (194,933,745) (199,616,876)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,540,887,874) (1,227,075,862) (134,185,423) (114,908,923)
ตน้ทุนจากการขายสินคา้ (671,338,228) (631,380,455) - -

กําไรขั้นต้น 2,341,922,387 2,324,436,406 191,905,628 167,481,156
รายไดอ่ื้น 521,273,661 624,217,149 2,096,935,878 1,429,256,273
ค่าใชจ่้ายในการขาย (148,702,540) (234,975,691) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (897,371,449) (870,569,960) (267,104,942) (252,763,146)
ตน้ทุนทางการเงิน (944,112,728) (1,277,892,630) (498,586,664) (501,098,518)
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10, 12 1,483,435,632 1,514,369,367 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,356,444,963 2,079,584,641 1,523,149,900 842,875,765
ภาษีเงินได้ 22 (187,143,781) (80,658,795) 71,607,907 85,908,660

กําไรสําหรับงวด 2,169,301,182 1,998,925,846 1,594,757,807 928,784,425

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 5,653,513 - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,119,580) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,533,933 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 276,300,985 (193,183,761) 385,349,289 (42,856,814)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน (32,509,630) (14,735,157) - -
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

การร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,350,792) (6,312,432) - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (55,260,197) 38,636,753 (77,069,858) 8,571,362

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 187,180,366 (175,594,597) 308,279,431 (34,285,452)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 187,180,366 (171,060,664) 308,279,431 (34,285,452)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,356,481,548 1,827,865,182 1,903,037,238 894,498,973

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,445,971,335 1,558,989,737 1,594,757,807 928,784,425
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 723,329,847 439,936,109 - -

กําไรสําหรับงวด 2,169,301,182 1,998,925,846 1,594,757,807 928,784,425

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,633,733,827 1,388,462,623 1,903,037,238 894,498,973
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 722,747,721 439,402,559 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,356,481,548 1,827,865,182 1,903,037,238 894,498,973

กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.1009 0.1088 0.1113 0.0648

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.0996 0.1088 0.1099 0.0648

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลกําไรจากการ

ประมาณการ ส่วนแบ่ง การเปลี่ยนแปลง รวม

ใบสําคัญ จัดสรรแล้ว - ตามหลัก กําไรขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงินลงทุน การแปลงค่า คณติศาสตร์ เบ็ดเสร็จอื่นของ ของบริษัทใหญ่ เจ้าของของ ทีไ่ม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ซื้อหุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย งบการเงิน ประกันภัย การร่วมค้า ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ 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 - - - - - - - - - - - - 3,197,808,752 3,197,808,752
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 - - - - - - - - - - - - (29,118,166) (29,118,166)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,558,989,737 (154,547,008) (14,735,157) 3,173,753 (4,418,702) - 1,388,462,623 439,402,559 1,827,865,182

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 172,861,100 156,433,000 5,855,807,492 (107,822,870) (30,162,134) 8,814,730 (13,852,409) 3,570,762,562 24,239,741,581 3,183,427,598 27,423,169,179

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 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - - - - - 40,459,533 - 40,459,533

การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 45 45
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 - - - - - - - - - - - - (466,472,525) (466,472,525)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,445,971,335 221,040,788 (32,509,630) - (768,666) - 1,633,733,827 722,747,721 2,356,481,548

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 172,861,100 156,777,302 7,010,554,198 153,161,505 (101,714,616) 6,298,087 (17,524,050) 3,568,397,978 25,616,171,147 3,548,314,548 29,164,485,695

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

9



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลขาดทุนจาก

การประมาณ

ใบสําคัญ จัดสรรแล้ว - การตามหลัก

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงินลงทุน คณิตศาสตร์

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 - - - - - 928,784,425 (34,285,452) - 894,498,973

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560 1,432,243,032 12,391,309,606 803,347,472 202,175,962 156,433,000 1,364,429,336 12,232,547 (6,582,033) 16,355,588,922

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 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - - 40,459,533
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 - - - - 344,302 (344,302) - - -
เงินปันผลจ่าย 23 - - - - - (1,299,390,159) - - (1,299,390,159)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,594,757,807 308,279,431 - 1,903,037,238

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 202,175,962 156,777,302 2,635,911,813 327,117,983 (6,582,033) 17,982,760,670

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

10



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,356,444,963 2,079,584,641 1,523,149,900 842,875,765
รายการปรับปรุง

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (15,133,010) 1,371,861 - -
ค่าเส่ือมราคา 14, 15 361,742,397 361,478,089 98,797,359 118,654,294
ค่าตดัจาํหน่าย 9,021,784 16,133,584 3,842,699 1,444,094
ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 331,132 -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (10,244,565) (6,937,181) (9,898,134) (6,893,030)
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (613,198,853) (68,318,513) (55,814,577) -
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,915,635) (1,204,908) (1,518,692) (117,687)
ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 10,376,011 10,376,010 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,434,672 23,025,867 5,476,100 4,779,199
รายไดด้อกเบ้ีย (60,780,849) (68,044,902) (60,515,958) (48,733,480)
รายไดเ้งินปันผล (203,313,187) (206,263,786) (1,988,754,213) (1,351,256,905)
ตน้ทุนทางการเงิน 944,112,728 1,277,892,630 498,586,664 501,098,518
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10, 12 (1,483,435,632) (1,514,369,367) - -

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในการดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (66,688,730) (64,929,669) (20,971,374) (42,746,262)
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 498,162,606 176,000,627 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,131,797 (28,769,852) 2,036,890 (2,239,382)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (528,099,820) (39,960,191) (8,177,244) (12,428,703)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (370,104,697) (24,613,865) (57,678,676) (78,045,774)
รายไดร้อการตดับญัชี 19 (194,090,101) (171,914,260) (106,324,033) (91,961,597)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (99,898,037) (85,508,271) (52,593,341) (50,588,704)
เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 50,673,997 19,931,519 (5,230,191) 5,524,223
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (67,019,390) 250,630,245 (9,831,887) (6,198,568)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 559,178,449 1,935,590,308 (245,087,576) (216,833,999)
ดอกเบ้ียรับ 44,498,335 80,442,158 46,628,564 46,146,507
ดอกเบ้ียจ่าย (1,223,895,036) (1,520,646,242) (499,256,517) (528,033,905)
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 291,312,521 226,713,731 125,596,260 141,161,382
ภาษีเงินไดรั้บคืน 500,210,558 2,031,232 89,162,794 -
ภาษีเงินไดจ่้าย (323,864,736) (240,552,999) (19,333,999) (42,642,646)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (152,559,909) 483,578,188 (502,290,474) (600,202,661)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

11



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (3,885,000,000) (3,405,000,000) (3,390,000,000) (3,405,000,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 3,870,705,990 5,237,571,696 3,690,369,639 5,235,571,696
เงินสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (123,000,000) (96,685,000) (9,998,000,000) (12,063,300,000)
เงินสดรับคืนจากการใหกู้ร้ะยะสั้นแก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 237,825,000 547,950,000 11,848,000,000 10,821,500,000
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเปล่ียนแปลง - (28) - (253)
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผือ่ขาย 9 80,072,458 33,637,190 32,022,600 17,734,874
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 10 (349,139,600) (916,428,925) - -
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 16,183,065 - -
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (2,815,000,000) (174,800,000)
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 (271,077,495) (51,747,500) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 (211,500,000) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (432,621,374) (293,828,604) (139,633,644) (227,114,231)
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,296,629) (3,879,031) - (3,879,031)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,779,847,752 222,632,082 190,000,000 -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (395,041,512) (569,846,631) (10,961,233) (5,743,425)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,106,916 1,364,485 1,518,692 242,990
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ (75,165,445) - - -
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน 77,716,927 42,495,835 1,863,157,953 1,210,095,523

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 307,432,988 764,418,634 1,271,474,007 1,405,308,143

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้น 4,750,000,000 3,500,000,000 2,150,000,000 2,500,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้น (2,720,000,000) (4,060,000,000) (1,520,000,000) (810,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (644,500,000) -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 16 (3,999,000,000) (6,500,000,000) - -
เงินสดรับจากหุน้กู้ 18 8,300,000,000 6,700,000,000 3,300,000,000 2,700,000,000
เงินสดจ่ายในการออกหุน้กู้ 18 (13,041,911) (12,974,895) (4,072,422) (5,511,495)
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 18 (5,270,000,000) (5,385,000,000) (2,770,000,000) (3,085,000,000)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27,231,930 - 27,231,930 -
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - 2,664,268,994 - -
เงินปันผลจ่าย 23 (1,768,951,051) (2,236,749,507) (1,299,390,159) (2,199,924,529)
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 45 3,197,808,752 - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (693,760,987) (2,132,646,656) (760,730,651) (900,436,024)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (538,887,908) (884,649,834) 8,452,882 (95,330,542)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,919,710,972 2,635,395,451 79,167,781 173,120,210
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (5,594,010) 6,966,548 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 1,375,229,054 1,757,712,165 87,620,663 77,789,668

รายการท่ีมใิช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้ก่

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

เจา้หน้ีจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 229,365,310 239,053,818 60,321,483 207,441,325
เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                47,060,730                80,117,889                              -                                -  
เงินปันผลคา้งจ่าย                11,109,662                              -                                -                                -  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

14 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

เลขท่ี 1121 หมู่ท่ี 3 ถนน เทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ กลุ่มกิจการ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) 

ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบ

การเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตาม

ขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

3 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี

มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน  

ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ และเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกเป็นห้าส่วนงานท่ีรายงาน 

ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์(2) ธุรกิจพลงังาน (3) ธุรกิจนํ้า (4) ธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศ และ (5) บริษทัโฮลด้ิงในต่างประเทศ 

 

คณะกรรมการบริหารไดป้ระเมินผลการปฏิบติัการของส่วนงานดาํเนินงานโดยวดัมูลค่าของผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน รายไดท้างการเงิน

และตน้ทุนทางการเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงานดาํเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางทาํหน้าท่ีบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงิน

ของกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกิจการมีรายได้ระหว่างส่วนงานนั้นมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ท่ีรายงานแก่คณะกรรมการนั้นวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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4 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธุรกจิ      ธุรกจิ      

 อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 864,532,113 - 137,246,411 202,583,865 - 1,204,362,389 1,064,791,777 - 134,125,220 149,704,816 - 1,348,621,813 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 2,840,258,646 - - - - 2,840,258,646 2,366,969,918 - - - - 2,366,969,918 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 31,518,404 - 1,146,553,469 - - 1,178,071,873 8,331,974 - 1,059,826,487 - - 1,068,158,461 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 3,736,309,163 - 1,283,799,880 202,583,865 - 5,222,692,908 3,440,093,669 - 1,193,951,707 149,704,816 - 4,783,750,192 

             

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 663,941,775 (12,776,700) 513,063,490 133,972,547 (2,352,714) 1,295,848,398 669,626,902 (10,685,369) 457,444,589 103,780,575 (1,275,942) 1,218,890,755 

รายไดอ่ื้น 379,009,385 134,228,452 7,408,268 531,752 95,804 521,273,661 527,046,919 94,704,682 1,764,568 691,096 9,884 624,217,149 

ตน้ทุนทางการเงิน (687,879,914) (221,945,038) (34,287,776) - - (944,112,728) (940,309,018) (289,400,255) (48,181,203) (2,154) - (1,277,892,630) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและ             

  การร่วมคา้ 27,497,119 1,455,938,513 - - - 1,483,435,632 24,623,746 1,489,745,621 - - - 1,514,369,367 

ภาษีเงินได ้ (111,036,648) (17,289,690) (28,732,849) (30,084,594) - (187,143,781) (67,624,675) (13,552,100) 21,900,096 (21,382,116) - (80,658,795) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 271,531,717 1,338,155,537 457,451,133 104,419,705 (2,256,910) 2,169,301,182 213,363,874 1,270,812,579 432,928,050 83,087,401 (1,266,058) 1,998,925,846 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย             

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม      (723,329,847)      (439,936,109) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ             

   ของบริษทัใหญ่      1,445,971,335      1,558,989,737 
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4 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงาน มีดงัน้ี 

 

 วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธุรกจิ      ธุรกจิ      

 อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืน ๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
             

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 39,110,622,001 16,371,713,469 9,504,519,046 247,011,386 40,074,807 65,273,940,709 38,448,090,452 14,269,951,082 9,503,109,900 162,171,454 42,866,238 62,426,189,126 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน      9,508,636,209      11,192,770,463 

รวมสินทรัพย ์      74,782,576,918      73,618,959,589 

             

หน้ีสินตามส่วนงาน 18,064,364,450 189,725,692 1,319,708,099 109,217,225 127,485 19,683,142,951 22,989,053,602 223,169,439 1,461,954,815 69,386,106 71,160 24,743,635,122 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน      25,934,948,272      20,341,917,214 

รวมหน้ีสิน      45,618,091,223      45,085,552,336 

 

ขอ้มูลค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธุรกจิ      ธุรกจิ      

 อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังาน ธุรกจินํา้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

             

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายตามส่วนงาน 245,918,568 648,801 99,852,279 12,477,798 - 358,897,446 264,933,057 - 89,240,214 11,392,308 - 365,565,579 

ค่าเส่ือมราคาท่ีไม่ไดปั้นส่วน      6,876,145      10,522,460 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน      4,990,590      1,523,634 

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      370,764,181      377,611,673 
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5 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดง

ไดด้งัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

 ข้อมูลระดบัที ่1 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนระยะสั้น 593,118,473 568,747,679 256,113,189 546,774,454 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 4,196,554,835 3,836,231,359 3,484,648,064 3,131,131,613 

 4,789,673,308 4,404,979,038 3,740,761,253 3,677,906,067 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 262,679,950 264,958,457 10,821,366 5,896,726 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (17,742,315) (32,875,325) - - 

 244,937,635 232,083,132 10,821,366 5,896,726 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.2) 62,542,588 48,073,805 14,954,713 1,847,679 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 43,136,584 20,181,676 5,387,857 3,678,325 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย - 163,927,168 - - 

รายไดค้า้งรับ 48,391,730 53,038,353 54,130 197,807 

อ่ืนๆ 37,889,688 13,746,594 24,738,912 9,477,673 

 436,898,225 531,050,728 55,956,978 21,098,210 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 176,056,275 146,629,036 9,612,450 2,578,046 

เกินกาํหนดชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 64,997,536 80,197,372 31,251 1,104,106 

3 - 6 เดือน 3,573,321 29,716,758 9,539 1,642,608 

6 - 12 เดือน 5,960,747 2,612,135 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 12,092,071 5,803,156 1,168,126 571,966 

 262,679,950 264,958,457 10,821,366 5,896,726 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (17,742,315) (32,875,325) - - 

 244,937,635 232,083,132 10,821,366 5,896,726 

 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41,642,561 45,025,641 14,954,713 1,847,679 

เกินกาํหนดชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 20,900,027 3,048,164 - - 

 62,542,588 48,073,805 14,954,713 1,847,679 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 13,740,364,439 - 

เพิ่มข้ึน 389,838,469 - 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) (14,246,248) - 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (702,974,513) - 

ยอดส้ินงวด 13,412,982,147 - 

 

กลุ่มกิจการไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยไ์ปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์าํนวน 1,288.41 ลา้นบาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินกู ้

 

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

ในระหว่างงวด ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดอ้นุมติัการขายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํนวน 3 โครงการ (พ.ศ. 2560: 9 โครงการ) ซ่ึงไดจ้ดัประเภท

เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ในระหว่างงวด ผูบ้ริหารของบริษทัไดอ้นุมติัการขายสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํนวน 1 โครงการ (พ.ศ. 2560: 2 โครงการ) ซ่ึงไดจ้ดัประเภท 

เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย ใชมู้ลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม 

หกัตน้ทุนในการขาย นบัแต่วนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย (ต่อ) 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายมีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ัดประเภทเป็น     

   สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  697,817,088 823,583,713 346,167,079 132,971,875 

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

 714,780,381 835,204,143 358,777,546 133,566,120 

     

หนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีจ่ัดประเภท     

   ทีถื่อไว้เพ่ือขาย     

เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 39,797,028 32,332,916 10,098,228 - 

 39,797,028 32,332,916 10,098,228 - 

 

9 เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผือ่ขายระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 3,836,231,359 3,131,131,613 

การซ้ือหลกัทรัพย ์ 163,927,168 - 

การลดทุนของหลกัทรัพย ์ (80,072,458) (32,022,600) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 276,468,766 385,539,051 

ยอดส้ินงวด 4,196,554,835 3,484,648,064 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 สถานทีป่ระกอบ 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถื่อโดยบริษทั  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถื่อโดยกลุ่มกจิการ  

(ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศที ่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

บริษทัร่วม จดทะเบยีนจัดตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเหมราช   

อินดสัเตรียล 

ไทย - - 23 23 

บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั ไทย - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ไทย - - 18 18 

    บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ บีว ีจาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั บีกริม เพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ วทีีพี จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส1 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส2 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส3 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส4 จาํกดั ไทย - - 18 18 

บริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จาํกดั ไทย - - 18 18 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 12,339,442,029 - 

ลงทุนเพิ่ม 349,139,600 - 

เงินปันผล (116,350,541) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 1,428,521,969 - 

ยอดส้ินงวด 14,000,753,057 - 

 

ในระหวา่งงวด บริษทัร่วมจาํนวน 4 แห่งออกหุน้สามญัเพิ่มข้ึน กลุ่มกิจการซ้ือหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

 

กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการคํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบริษทัร่วมนั้นๆ 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

  

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยบริษทั 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

 สถานที่ประกอบ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

บริษทัย่อย ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 

     

บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดั ไทย 100 100 - - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย 100 100 - - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไทย 100 100 - - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จาํกดั ไทย 98 95 - - 

WHA Corporation (International) Company Limited Republic of Mauritius - 100 - - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั ไทย 100 100 - - 

WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited Hong Kong - -  100  100 

PT. WHA International Indonesia Indonesia - - 100 100 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมช่ือ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั  

อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) จาํกดั ไทย - - 59 59 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั (เดิมช่ือ  

บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั  

เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั  

เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ระยอง 2012 จาํกดั) ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั  

(เดิมช่ือ บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส จาํกดั (เดิมช่ือ  

บริษทั อีสเทิร์น ไพพไ์ลน์ เซอร์วิสเซส จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

(เดิมช่ือ บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล บิวต้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอสเอม็อี  

แฟคทอร่ี จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จาํกดั ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินตสัเตรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั เหมราช รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า เซอร์วิสเซส จาํกดั ไทย - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั) 

ไทย - - 99 99 

Hemaraj International Limited  Cayman Islands - - 99 99 

WHA Industrial Development International (BVI) Co., Ltd.  

 (เดิมช่ือ 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 

      



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

  

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยบริษทั 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

 สถานที่ประกอบ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

บริษทัย่อย ที่จดทะเบยีนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      

WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company  

 (เดิมช่ือ WHA Hemaraj Cienco4 Nghe An Joint Stock Company) 

Vietnam - - 98 98 

WHA Industrial Management Services Vietnam Company Limited  

 (เดิมช่ือ WHA Hemaraj Management Services Vietnam Company Limited) 

Vietnam - - 99 99 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย - - 69 69 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ วอเตอร์ จาํกดั  ไทย - - 69 69 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไทย - - 69 69 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จาํกดั ไทย - - 69 69 

บริษทั ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 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 - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่าร์ จาํกดั  ไทย - - 69 - 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีกลุ่มกิจการถืออยูเ่ท่ากบั

สิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด - 23,502,921,939 

ลงทุนเพิ่ม - 2,815,000,000 

การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - (331,132) 

ยอดส้ินงวด - 26,317,590,807 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company ท่ีประเทศเวียดนามเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายนํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และใหบ้ริการบริหารจดัการนํ้าเสีย และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่าร์ จาํกดั ท่ีประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ

ดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ในระหว่างงวด บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จาํกดั ได้ทาํการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ บริษทัซ้ือหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่า

สัดส่วนการถือหุ้นเดิมทาํให้สัดส่วนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 98 และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ไดท้าํการเพิ่มทุน

โดยการออกหุน้สามญัใหม่ บริษทัซ้ือหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

 

ในระหว่างงวด บริษทั WHA Corporation (International) Company Limited ชาํระบญัชีและบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจาํนวน 331,132 บาท 

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

12 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 สถานที่ประกอบ 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยบริษทั 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

 ธุรกจิและประเทศที่ 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

การร่วมค้า จดทะเบยีนจดัตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

      

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ จาํกดั ไทย 65 65 - - 

บริษทั เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั ไทย 50 50 - - 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไทย 51 51 - - 

บริษทั เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย - - 33 32 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั ไทย - - 52 52 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั ไทย - - 52 52 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั ไทย - - 52 52 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั ไทย - - 52 52 

บริษทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั และบริษทัร่วม ไทย - - 36 36 

บริษทั โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ จาํกดั Lao People’s 

Democratic Republic 

- - 9 9 

บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทัยอ่ย ไทย - - 23 23 

บริษทั โกลว ์เหมราช วินด ์จาํกดั ไทย - - 23 23 

บริษทั ชลบุรี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไทย - - 23 23 

บริษทั ระยอง คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไทย - - 23 23 

บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และ

บริษทัยอ่ย 

ไทย 

 

- - 24 35 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอน็จีดี2 จาํกดั ไทย - - 24 35 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอน็จีดี4 จาํกดั ไทย - - 24 35 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียลเอสเตท ระยอง จาํกดั ไทย - - 59 - 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
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12 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

   บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด   1,576,407,625 1,238,450,000 

ลงทุนเพิ่ม   271,077,495 - 

เงินปันผล   (24,051,829) - 

ส่วนแบ่งกาํไร   54,913,663 - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   (1,350,792) - 

ยอดส้ินงวด   1,876,996,162 1,238,450,000 

 

ในระหวา่งงวด บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไดท้าํการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่ กลุ่มกิจการซ้ือหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึน

ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

 

ในระหว่างงวด บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ กลุ่มกิจการไม่ไดซ้ื้อ 

หุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทาํให้สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 24 อยา่งไรก็ตามการจดัประเภทของเงินลงทุน

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง โดยกลุ่มกิจการยงัคงสถานะเงินลงทุนน้ีเป็นการร่วมคา้ 

 

ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั  ท่ีประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจพฒันา

นิคมอุตสาหกรรม 

 

13 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

    มูลค่าตามบญัชี 

  ราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ 

  บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด  283,802,894 (717,000) 283,085,894 

ลงทุนเพิ่ม  211,500,000 - 211,500,000 

ตดัจาํหน่าย  (10,376,011) - (10,376,011) 

ยอดส้ินงวด  484,926,883 (717,000) 484,209,883 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 30,000,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

กลุ่มกิจการไม่ไดมี้อาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นนยัสาํคญั ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการคํ้าประกนัเงินกูข้องบริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั โดยใชหุ้น้สามญัของบริษทัดงักล่าว 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,422,007,467 5,442,077,663 

เพิ่มข้ึน 251,585,595 45,711,777 

ค่าเส่ือมราคา (145,863,133) (92,144,338) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (26,899,530) - 

โอนจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 7) 14,246,248 - 

โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15) (10,841,024) - 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 8) (697,817,088) (346,167,079) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 8,806,418,535 5,049,478,023 

 

กลุ่มกิจการไดโ้อนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 939,395,557 บาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเช่า 

 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 228,506,621 บาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาเช่า 

 

15 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,385,368,737 23,828,654 

เพิ่มข้ึน 347,177,260 10,961,233 

จาํหน่าย (191,281) - 

ค่าเส่ือมราคา (215,879,264) (6,653,021) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,483) - 

โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14) 10,841,024 - 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,947,169) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,522,356,824 28,136,866 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 เงนิกู้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,810,190,528 1,784,171,994 2,010,190,528 1,384,171,994 

เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.5) - - 657,500,000 1,302,000,000 

 3,810,190,528 1,784,171,994 2,667,690,528 2,686,171,994 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

เงินกูร้ะยะยาว - 3,936,901,708 - - 

 - 3,936,901,708 - - 
     

รวมเงินกู ้ 3,810,190,528 5,721,073,702 2,667,690,528 2,686,171,994 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูร้ะยะยาวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 3,936,901,708 - 

ชาํระคืน (3,999,000,000) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู ้ 62,098,292 - 

ยอดส้ินงวด - - 
 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 334,058,756 343,060,499 19,588,145 15,054,302 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24.4) - 1,800,000 2,989,672 2,985,138 

เจา้หน้ีอ่ืน 43,837,233 20,510,723 12,988,116 15,175,038 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 943,274,654 1,267,881,506 26,617,856 109,088,308 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 375,490,939 543,437,835 123,742,462 134,444,918 

เงินปันผลคา้งจ่าย 11,109,662 14,198,029 - - 

เงินประกนัผลงาน 66,483,279 72,974,424 59,942,778 68,823,926 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 297,460,161 244,919,426 28,854,416 41,375,379 

เงินรับล่วงหนา้จากการขายทรัพยสิ์น - 38,000,000 - 38,000,000 

ประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนั 4,048,766 5,189,512 4,048,766 5,189,512 

อ่ืนๆ 29,569,405 39,658,123 2,689,811 14,682,808 

 2,105,332,855 2,591,630,077 281,462,022 444,819,329 

 

18 หุ้นกู้ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,143,503,688 3,058,716,265 4,143,503,688 3,058,716,265 

หุน้กู ้ 27,509,153,482 25,618,678,491 10,568,981,411 11,121,979,713 

 31,652,657,170 28,677,394,756 14,712,485,099 14,180,695,978 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   

ข้อมูลทางการเงนิ

รวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

   บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด   28,677,394,756 14,180,695,978 

เพิ่มข้ึน   8,300,000,000 3,300,000,000 

ชาํระคืน   (5,270,000,000) (2,770,000,000) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้   (13,041,911) (4,072,422) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้   18,413,056 5,861,543 

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนทางการเงินจากการรวมธุรกิจ   (60,108,731) - 

ยอดส้ินงวด   31,652,657,170 14,712,485,099 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 รายได้รอการตัดบญัชี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 157,012,470 189,213,141 29,584,125 74,436,176 

รายไดร้อการตดับญัชี 4,345,167,073 4,169,660,883 2,449,915,137 2,511,387,119 

 4,502,179,543 4,358,874,024 2,479,499,262 2,585,823,295 

 

รายการเคล่ือนไหวของรายไดร้อการตดับญัชีระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 4,358,874,024 2,585,823,295 

เพิ่มข้ึน 337,395,620 - 

รับรู้รายได ้ (194,090,101) (106,324,033) 

ยอดส้ินงวด 4,502,179,543 2,479,499,262 

 

20 ทุนเรือนหุ้น 

 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 
      

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

การเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตาม      

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 11,836,848 1,183,685 47,224,969 

ยอดส้ินงวด 15,677,730,186 1,567,773,019 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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21 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย บาท 
   

ยอดตน้งวด 116,825,502 803,347,472 

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (1,155,988) (7,949,121) 

ยอดส้ินงวด 115,669,514 795,398,351 

 

22 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกับท่ีใช้กบักาํไรรวมทั้ งปีท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 20 ต่อปี) 

 

23 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.0907 บาทต่อหุ้น 

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,299 ล้านบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และท่ีประชุมได้อนุมติัให้จดัสรรเงิน 

กาํไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จาํนวน 344,302 บาท 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 0.1536 บาทต่อหุน้เป็น

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,200 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิ

เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จาํนวน 29,283,000 บาท 

 

24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลและกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม 

โดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบุคคลหรือกิจการซ่ึง

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคล

เหล่านั้น และกิจการท่ีถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ดบับลิวเอชเอ โฮลด้ิง จาํกดั ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจารุกรสกุลในสัดส่วนร้อยละ 46.43 

ส่วนจาํนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 53.57 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

24.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัย่อย     

รายไดจ้ากการบริหาร - - 840,000 1,005,000 

รายไดค่้าเช่า - - - 61,200 

ดอกเบ้ียรับ - - 9,734,590 22,720,685 

ค่าใชจ่้ายในการบริการ - - 1,156,144 14,200 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,905,849 929,011 
     

บริษทัร่วม     

รายไดธุ้รกิจนํ้า 49,145,166 7,371,326 - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 53,069,443 787,360 - - 

รายไดค่้านายหนา้และการบริหาร 2,078,213 1,525,662 - - 

ดอกเบ้ียรับ 12,407,216 17,198,329 - - 
     

การร่วมค้า     

รายไดธุ้รกิจนํ้า 32,160 - - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,042,288 963,849 - - 

รายไดค่้านายหนา้และการบริหาร 3,665,355 4,327,993 3,377,855 4,327,993 

ดอกเบ้ียรับ 242,325 6,791 242,325 - 
     

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน     

ดอกเบ้ียรับ 83,425 - - - 

ค่าเช่าจ่าย 3,048,007 3,102,987 2,609,647 2,704,481 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

24.1 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     

รายไดจ้ากการบริหาร - - 2,520,000 3,015,000 

รายไดค่้าเช่า - - 81,600 183,600 

รายไดเ้งินปันผล - - 1,863,157,953 1,210,095,523 

ดอกเบ้ียรับ - - 58,882,343 46,622,628 

ค่าใชจ่้ายในการบริการ - - 2,041,751 160,318 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 8,262,529 2,756,739 

     

บริษทัร่วม     

รายไดธุ้รกิจนํ้า 141,561,801 22,434,956 - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 68,165,856 2,534,661 - - 

รายไดค่้านายหนา้และการบริหาร 5,648,245 4,517,635 - - 

ดอกเบ้ียรับ 41,884,698 54,373,019 - - 

     

การร่วมค้า     

รายไดธุ้รกิจนํ้า 51,270 - - - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,010,767 2,272,336 - - 

รายไดค่้านายหนา้และการบริหาร 10,859,766 11,301,736 10,284,766 11,301,736 

ดอกเบ้ียรับ 1,098,611 1,780,084 713,806 1,773,293 

     

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน     

ดอกเบ้ียรับ 83,425 - - - 

ค่าเช่าจ่าย 9,144,019 9,308,962 7,828,942 8,113,443 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

24.2 ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 14,229,181 1,444,999 

บริษทัร่วม 61,556,727  46,695,510 - - 

การร่วมคา้ 902,436 1,378,295 725,532 402,680 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 83,425 - - - 

 62,542,588 48,073,805 14,954,713 1,847,679 

 

24.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,209,000,000 3,082,000,000 

บริษทัร่วม 793,940,000 974,750,000 - - 

การร่วมคา้ 23,000,000 57,015,000 23,000,000 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 100,000,000 - - - 

 916,940,000 1,031,765,000 1,232,000,000 3,082,000,000 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.45 – 4.18 และ 

MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 4.18 - 12.00 และ MLR ต่อปี) 

 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

เงินให้กู้ระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีกาํหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  

4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.18 - 5.40 ต่อปี) 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

24.4 เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 2,989,672 1,185,138 

การร่วมคา้ - 1,800,000 - 1,800,000 

 - 1,800,000 2,989,672 2,985,138 

 

24.5 เงนิกู้ระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

 

เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.15 ต่อปี 

(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.15 ต่อปี) 

 

24.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ผูบ้ริหารสําคญั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดับสูง เลขานุการบริษทั และหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 88,791,017 87,396,296 20,278,919 17,976,390 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,852,470 2,622,769 1,209,290 1,073,135 

 91,643,487 90,019,065 21,488,209 19,049,525 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

24.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 269,320,518 237,090,558 54,070,785 46,271,420 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,557,414 7,868,309 3,627,870 3,219,402 

 277,877,932 244,958,867 57,698,655 49,490,822 

 

25 ภาระผูกพนั 

 

25.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซ้ือขายท่ีดินและสิทธิการเช่า 1,188,652,200 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

ก่อสร้างคลงัสินคา้ 1,096,934,861 325,476,283 430,980,714 325,476,283 

ก่อสร้างโรงงานสาํเร็จรูปและระบบ     

   สาธารณูปโภค 92,567,426 146,155,007 - - 

 2,378,154,487 478,631,290 437,980,714 332,476,283 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 

25.2 ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 52,034,997  33,249,380  3,612,016 - 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 116,032,399  85,993,542  14,815,293 - 

เกินกวา่ 5 ปี 143,862,961  47,760,657  53,618,321 - 

 311,930,357 167,003,579 72,045,630 - 

 

26 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 

26.1 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัและกลุ่มกิจการดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

สกุลเงนิบาท     

ระบบสาธารณูปโภค 58,452,730 77,711,040 6,535,530 5,531,280 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 480,660,840 430,099,510 - - 

การปฏิบติัตามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 618,849,059 999,501,856 - - 

การขอรับเงินคืนภาษีก่อนการตรวจแลว้เสร็จ 473,184,205 - 79,250,275 - 

อ่ืนๆ 150,463,175 185,032,018 10,736,845 10,000,000 

 1,781,610,009 1,692,344,424 96,522,650 15,531,280 

 

สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ     

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

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

 

หนังสือคํ้าประกนัดงักล่าวขา้งตน้ออกเพื่อการดาํเนินกิจการตามปกติของธุรกิจ บริษทัและกลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่เกิดหน้ีสินจากการ 

คํ้าประกนัดงักล่าวขา้งตน้ 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

26.2 การคํา้ประกนัอ่ืน 

 

การคํ้าประกนัเพือ่ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ มีดงัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

1) กลุ่มกิจการได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินโดยมีเง่ือนไขว่าถา้ผูจ้ะซ้ือมิได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน และ/หรือ ไม่ไดรั้บอนุญาตในการใชท่ี้ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แลว้ กลุ่มกิจการจะตอ้ง 

จ่ายคืนเงินค่างวดและเงินมดัจาํแก่ผูจ้ะซ้ือท่ีดิน 

 

2) กลุ่มกิจการคํ้าประกนัการทาํสัญญาเช่าซ้ือของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 243.76 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 

365.51 ลา้นบาท) 

 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

บริษัทคํ้ าประกันการทําสัญญาเช่าซ้ือของกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 243.76 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 

327.27 ลา้นบาท) 
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